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 المرآن

ثِْم فََحْسبُهُ َجَهن ُم َوَلبِئَْس اْلِمَهاُد )}َوإِذَا  ةُ بِاإْلِ َ أََخذَتْهُ اْلِعز   [ٕٙٓ({ ]البمرة : ٕٙٓلٌَِل لَهُ ات ِك ّللا 
 التفسٌر:

وإذا نُِصح ذلن المنافك المفسد، ولٌل له: اتك هللا واحذر عمابه، وكُؾَّ عن الفساد فً األرض، لم 
حمٌَّة الجاهلٌة على مزٌد من اآلثام، فََحْسبُه جهنم وكافٌته عذابًا، ٌمبل النصٌحة، بل ٌحمله الكبر و

 ولببس الفراش هً.
لال المرطبً: " هذه صفة الكافر والمنافك الذاهب بنفسه زهوا ، وٌكره للمإمن أن   

ٌولعه الحرج فً بعض هذا. ولال عبدهللا : كفى بالمرء إثما أن ٌمول له أخوه : اتك هللا ، فٌمول : 
 .(ٔ)ن بنفسن ، مثلن ٌوصٌنً!"علٌ

َ{ ]البمرة :   .(ٕ)خؾ هللا" [، أي إذا لٌل له"ٕٙٓلوله تعالى: }َوإِذَا لٌَِل لَهُ اتَِّك َّللاَّ
أي اتخذ ولاٌة من عذاب هللا بترن -لال ابن عثٌمٌن: "أي إذا لال له أهل العلم، واإلٌمان اتك هللا 

 .(ٖ)الكفر، والفساد"
 .(ٗ)أي إذا لٌَل لها المنافك : احذْر عموبةَ هللا وال تفسْد" لال الطبرانً: "

ر ولٌل له انزع عن لولن وفعلن المبٌح" لال الصابونً:" أي إذا ُوعظ هذا الفاجر وذّكِ
(٘). 

 .(ٙ)لال المراؼً:" أي إن ذلن المفسد إذا أمر بمعروؾ أو نهى عن منكر"
ثْمِ  ةُ ِباإْلِ أي "حملته العزة وحمٌة الجاهلٌة على [، ٕٙٓؾ{ ]البمرة :  لوله تعالى: }أََخذَتْهُ اْلِعزَّ

 .(2)الفعل باإلثم أي بالظلم"
لال الثعلبً:" أي: حملته العّزة وحمٌة الجاهلٌّة على الفعل باإلثم والعزة والمّوة والمنعة"
(1). 

، أى "حملته العزة التً فٌه وحمٌة الجاهلٌة على اإلثم الذي ٌنهى عنه لال صاحب الكشاؾ: 

 .(5)وألزمته ارتكابه ، وأن ال ٌخلى عنه ضرارا ولجاجا. أو على رّد لول الواعظ"
لال الصابونً: " حملته األنفة وحمٌة الجاهلٌة ، على الفعل باإلثم ، والتكبر عن لبول الحك ، 

 .(ٓٔ)فؤؼرق فً اإلفساد ، وأمعن فً العناد"
له ، ولٌل له : اتك هللا ، وانزع عن لولن لال ابن كثٌر: أي" إذا ُوعظ هذا الفاجر فً مماله وفعا

امتنع وأبى ، وأخذته الحمٌَّة والؽضب باإلثم ، أي : بسبب ما اشتمل  -وفعلن ، وارجع إلى الحك 
ٌِْهْم آٌَاتُنَا بٌَِّنَاٍت تَْعِرُؾ فًِ ُوُجوِه  علٌه من اآلثام ، وهذه اآلٌة شبٌهة بموله تعالى : } َوإِذَا تُتْلَى َعلَ

ِهْم آٌَاتَِنا لُْل أَفَؤُنَّبِبُكُْم بَِشّرٍ ِمْن ذَلِ  الَِّذٌنَ  ٌْ ٌَتْلُوَن َعلَ كُُم النَّاُر َكفَُروا اْلُمْنَكَر ٌََكاُدوَن ٌَْسطُوَن بِالَِّذٌَن 
ُ الَِّذٌَن َكَفُروا َوبِبَْس اْلَمِصٌُر { ]الحج :   .(ٔٔ)["2َٕوَعَدَها َّللاَّ

وعظم علٌه األمر وأخذته األنفة وطٌش السفه ، لال المراؼً:أي:" أسرع إلٌه الؽضب ،  
 .(ٕٔ)إذ ٌخٌل إلٌه أن النصح واإلرشاد ذلة تنافى العزة التً تلٌك بؤمثاله"

                                                             

 .5ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .ٕٗٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .2ٗٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٙٗٔ/ٔالطبرانً: ( تفسٌر ٗ)
 .5ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٕٔٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2)
 .ٕٗٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:1)
 .ٕٔ٘/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 5)
 .5ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٗٙ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
 .ٕٔٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٕٔ)



لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "والعزة لد تكون وصفاً محموداً؛ ولد تكون وصفاً مذموماً، فالمعتز بدٌنه 
[ ؛ والمعتز بحسبه ونسبه 1]المنافمون:  محمود، كما لال تعالى: }وهلل العزة ولرسوله وللمإمنٌن{
 .(ٖٔ)حتى ٌكون عنده أنفة إذا أُمر بالدٌن واإلصبلح مذموم"

ةُ ِباإِلثِْم{]البمرة:  :(ٗٔ)[، تؤوٌبلنٕٙٓوفً لوله تعالى:}َوإِذَا لٌَِل لَهُ اتَِّك هللاَ أََخذَتْهُ اْلِعزَّ
 أحدهما : معناه دعته العزة إلى فعل اإلثم .

 ه إذا لٌل له اتك هللا ، عزت نفسه أن ٌمبلها ، لئلثم الذي منعه منها .والثانً : معنا
 .(٘ٔ)والمراد بـ }اإلثم{: "الذنب الموجب للعموبة؛ فكل ذنب موجب للعموبة فهو إثم"

 :(ٙٔ)واختلؾ أهل التؤوٌل فٌمن عنى بهذه اآلٌة على لولٌن
-(5ٔ)، وابن عباس(1ٔ)وعمر ،(2ٔ) أحدهما: أنه عنى بها كل فاسك ومنافك، وهذا معنى لول علً

 .-رضً هللا عنهم
 .(ٕٓ)والثانً: أنه عنى به األخنس بن شرٌك. لاله السدي

نًِ ِفً  و)العزة( فً اللؽة: الموة والشدة والؽلبة، من عزه ٌعزه إذا ؼلبه. ومنه : } َوَعزَّ
 .(ٕٔ)[ٖٕاْلِخَطاِب{ ]ص : 

ثِْم{ ]البمرة :  ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً معنى )العزة( فً لوله تعالى: ةُ ِباإْلِ }أََخذَتْهُ اْلِعزَّ
 : (ٕٕ)[، على ألوالٕٙٓ

 : (ٖٕ)أحدها: أن العزة هنا :)الحمٌة( ، ومنه لول الشاعر
 أخذته عزة من جهله           فتولى مؽضبا فعل الضجر

فً والثانً: أنه العزة هنا: )المنعة وشدة النفس(، أي اعتز فً نفسه وانتحى فؤولعته تلن العزة 
 اإلثم حٌن أخذته وألزمته إٌاه.

 .(ٕٗ)والثالث: أن: المعنى إذا لٌل له: َمْهبًل َمْهبَل، ازداد إلداما على المعصٌة. لاله لتادة

 . (ٕ٘)لال المرطبً:"والمعنى حملته العزة على اإلثم"  
َبِل والرابع: ولٌل : أخذته العزة بما ٌإثمه ، أي ارتكب الكفر للعزة وحمٌة الجاهلٌة.  ونظٌره : }َ

ةٍ َوِشمَاٍق{ ]ص :   .(ٕٙ)[ٕالَِّذٌَن َكفَُروا فًِ ِعزَّ
ثِْم{: حملته علٌه، وَجّرأته علٌه، وزٌنت له  لال أهل العلم:" معنى :  ةُ بِاإْلِ }أََخذَتْهُ اْلِعزَّ

 .(2ٕ)ذلن، ٌمال: أخذت فبلنًا بكذا وكذا، أي: أردته علٌه، وحملته على ذلن، وكلفته"
ثِْم{ ]البمرة :  ل أهل العلم فً نوع)الباء( فً لوله تعالىوتعددت ألوا [ على ٕٙٓ}بِاإْلِ

 : (1ٕ) وجوه

                                                             

 .2ٗٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)
 .ٕٙٙ/ٔانظر: النكت والعٌون: ( ٗٔ)
 .2ٗٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘ٔ)
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙٔ)
 .ٕٗٗ/ٗ(:ص 551ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٗ(:ص 555ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٗ(:ص 555ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .5ٕٕ/ٗ(:ص 5ٖٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .5ٔ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 2ٖٗ/٘لسان العرب))عزز(:ص( انظر: ٕٔ)
 .5ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕٕ)
 .5ٔ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٕٕٕ/ٔ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد ابن الجوزي فً زاد امسٌر: ٖٕ)
 .5ٔ/ ٖ، والمرطبً: ٖٔٔ/ ٔ( ذكره الواحدي عن لتادة فً "الوسٌط" ٕٗ)
 .5ٔ/ ٖ( تفسٌر المرطبً:  ٕ٘)
 . 5ٔ/ ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕٙ)
 .25/ٗ( التفسٌر البسٌط: 2ٕ)
 .ٕٖٖ/ٕ. والدر المصون: 5ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: 1ٕ)



أحدها: أنها بمعنى )البلم( ، أي أخذته العزة والحمٌة عن لبول الوعظ لئلثم الذي فً للبه ، وهو 
 : (5ٕ)النفاق ، ومنه لول عنترة ٌصؾ عرق النالة

 الولود به جوانب لممموكؤن ربا أو كحٌبل معمدا        حش 
 .(ٖٓ)أي: حش الولود له

ةِ له، كما فً لول  والثانً: أن تكوَن)الباء( للسببٌِة، بمعنى أنَّ إثَمه كان سبباً ألْخِذ الِعزَّ
 :(ٖٔ)الشاعر

ِجرْ   ةٌ ِمْن َجْهِلِه           فَتََولَّى ُمْؽَضباً فِْعَل الضَّ  أََخذَتْهُ ِعزَّ
للتعدٌِة، من لولن"أخذته بكذا، إذا حملته علٌه وألزمته إٌاه. وهذا لول والثالث: أْن تكوَن )الباء( 

 .(ٕٖ) الزمخشري
ُ بِنُوِرِهْم{، }]َولَْو َشآَء   ولال السٌوطً: "وباء التعدٌة بابُها الفعُل البلزم نحو: }ذََهَب َّللاَّ

ي ن ُ لَذََهَب[ بَِسْمِعِهْم{، ونََدَرِت التعدٌةُ بالباِء فً المتعّدِ حو: "َصَكْكُت الحجَر بالحجِر" أي: َّللاَّ
ٌَُصنُّ اآلخَر" َجعَْلُت أحَدهما 
(ٖٖ). 

والرابع: أن تكوَن للمصاحبِة، فتكوَن فً محّلِ نصٍب على الحاِل، وفٌها حٌنبٍذ وجهانِ 
(ٖٗ): 

ةُ{، أي: ملتبسةً باإِلثِم.   األول: أن تكوَن حاالً من }العزَّ
  أََخذَتْهُ ملتبساً باإِلثِم.والثانً: أن تكَن حاالً من المفعوِل أي: 

 وبذلن فإن معنى )الباء( ٌختلؾ بحسب التؤوٌبلت. وهللا تعالى أعلم.
كفاهُ الناُر فً اآلخرة عموبة  [، أي:"ٕٙٓلوله تعالى: }فََحْسبُهُ َجَهنَُّم{ ]البمرة : 

 .(ٖ٘)ونَكاالً"
 .(ٖٙ)أي كافٌه]الجهنم[ معالبة وجزاء" لال المرطبً: "
 .(2ٖ)" أي : هً كافٌته عموبة فً ذلن"لال ابن كثٌر: 

 .(1ٖ)لال ابن عثٌمٌن:"أي كافٌه؛ وهو وعٌد له بها"
لال المراؼً:" أي إن النار مصٌره وٌكفٌه عذابها جزاء له على كبرٌابه وحمٌته حمٌة الجاهلٌة 

 .(5ٖ)، وستكون مهاده ومؤواه ، وهى ببس المهاد وشره ، فبل راحة فٌها ، وال اطمبنان ألهلها"
[ أي 5ٕٔو)الحْسب(: "بمعنى الكافً، كما لال هللا تعالى: }فمل حسبً هللا{ ]التوبة: 

[ أي كافٌنا؛ فموله تعالى؛ 2ٖٔكافٌنً؛ ولال تعالى: }ولالوا حسبنا هللا ونعم الوكٌل{ ]آل عمران: 
 والعٌاذ باهلل و} جهنم { اسم من -} فحسبه جهنم { أي كافٌته؛ والمعنى: أنه ٌكون من أهلها 

أسماء النار؛ لٌل: إنها كلمة معربة، وأنها لٌست من العربٌة الفصحى؛ ولٌل: بل هً من اللؽة 
الفصحى، وأن أصلها من الجهمة؛ وهً الظلمة؛ ولكن زٌدت فٌها النون للمبالؽة؛ وعلى كّلٍ فإن 

ظلمتها } جهنم { اسم للنار التً أعدها هللا سبحانه وتعالى للكافرٌن؛ وسمٌت بذلن لبعد لعرها، و
 .(ٓٗ)""-والعٌاذ باهلل  -

                                                             

، والرب، بالضم: سبلفة خثارة كل ثمر بعد اعتصارها، والكحٌل: المطران، ٌطلى به اإلبل، ٕٕ( دٌوانه:5ٕ)
حته النار حتى انعمد وؼلظ، وحّش: بمعنى احتّش، أي: اتّمد. انظر: الماموس)رب، كحل(، والمعمد: الذي أولد ت

 .ٕٖٖانظر: شرح المصابد السبع، البن األنباري:
 .5ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖٓ)
 .5ٔ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٕٕٕ/ٔ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد ابن الجوزي فً زاد امسٌر: ٖٔ)
 .ٕٔ٘/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕٖ)
 .ٕٖٖ/ٕدر المصون: ( الٖٖ)
 .ٕٖٖ/ٕ( انظر: الدر المصون: ٖٗ)
 .ٙٗٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: ٖ٘)
 .5ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٙ)
 .ٗٙ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2ٖ)
 .2ٗٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1ٖ)
 .ٕٔٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً:5ٖ)
 .2ٗٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٗ)



 :(ٔٗ)ٌمال: َحْسبَُن ِدْرَهٌم، أي: كفان، وَحْسبُنا هللا، أي: كافٌنا هللا، لال امرإ المٌس لال الواحدي:"
 فَتُوِسَع أَْهلَها أَلًِطا وَسْمنًا         وَحْسبَُن من ِؼنًى ِشَبٌع وِرّي 

، تصرٌفه من  يُّ بَُع والّرِ الثبلثً ممات، وٌمال منه فً الرباعً: أحسبنً الشًء، أي: ٌكفٌن الّشِ
 .(ٕٗ)إذا كفانً"

 واختلؾ أهل العربٌة فً أصل )الجهنم( على لولٌن:
أحدهما: أنها اسم للنار التً ٌعذب هللا بها فً اآلخرة، وهً أعجمٌة ال تصرؾ وتنون، للتعرٌؾ 

 .(ٖٗ)والعجمة. لاله ٌونس وأكثر النحوٌون
ً، سمٌت نار اآلخرة بها لبعد لعرها، ولم لم تصرؾ وتنون، للتعرٌؾ والثانً: أنها سم عرب

 والتؤنٌث.
لال لطرب: "حكً لنا عن رإبة أنه لال: َرِكٌَّةٌ َجَهنَّام، ٌرٌد: بعٌدةَ المَْعر" 

(ٗٗ). 

 .(٘ٗ)[: أي : "وببس هذا الفراش والمهاد"ٕٙٓلوله تعالى:}َولَبِبَْس اْلِمَهاُد { ]البمرة :  
ولببس الفراُش والِوطاء جهنُم التً أوعَد بها جل ثناإه هذا المنافك ،  "لال الطبري: 

ده على ربه" ووطَّؤها لنفسه بنفاله وفجوره وتمرُّ
(ٗٙ). 

 .(2ٗ)لال النسفً: " ٌعنً ولببس الفراش ولببس المرار"
أخرج ابن أبً حاتم وابن المنذر عن ابن عباس فً لوله }ولببس المهاد{ لال: "ببس 

 .(1ٗ)المنزل"
عن مجاهد فً لول هللا : ولببس المهاد لال : "ببس ما مهدوا وأخرج ابن أبً حاتم 

 .(5ٗ)النفسهم"
ِ لببس المهاد  -لال ابن عثٌمٌن: "البلم هنا لبلبتداء؛ أو موطبة للمسم  وهذا  -أي: ووَّللاَّ

ج إلى فعل جامد إلنشاء الذم؛ وفاعلها } المهاد {؛ وهً من األفعال التً تحتا« ببس»ألرب؛ و 
 .(ٓ٘)مخصوص بالذم؛ والمخصوص محذوؾ؛ أي: ولببس المهاد مهاده، حٌث كانت جهنم"

ُ للنَّوم، ومنه: َمْهُد الصبً. وأصله: من  و)المهاد(: "جمع المهد. والمهد: الموضُع الُمَهٌَّؤ
 .(ٔ٘)التوطٌة، ٌمال: َمَهْدُت الشًََّء واألرض مهاًدا؛ ألنه موطاة للعباد"

 :(ٕ٘)جهنم ها هنا مهادا، لوالنوفً سبب تسمٌة ال 
 أحدهما: أنها سمٌت بذلن على معنى أنها لرار، والمرار كالوطاء فً الثبوت علٌه.

لال الطبرانً: " واْلِمَهاُد : اْلِفَراُش اْلُموِطُا للنوِم كما ٌُمهد للطفِل ؛ فلما كان المعذَُّب 
جهنم للكافِر مكان كالمهاِد للمإمن فً  ٌُْلمَى فً نار جنهم ، جعل ذلن مهاداً له على معنى : أنَّ 

 .(ٖ٘)الجنِة"

                                                             

 .ٖٔٔ/ ٔ، "الوسٌط" للواحدي 5ٙ/ ٔ، وٌنظر: "الزاهر" 2ٔٔ(دٌوان امرئ المٌس" ص ٔٗ)
 .1ٔ/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٕٗ)
 )جهن(. 2ٔ٘/ ٕ، وفً "لسان العرب" 1ٔٙ/ ٔ(نمله عنه فً "تهذٌب اللؽة" ٖٗ)
، ٕٕٓ/ ٘، "التفسٌر الكبٌر" 5ٓٔ، "المفردات" 1ٔٙ/ ٔ، وانظر: "تهذٌب اللؽة" 1ٔ،ٗ( التفسٌر البسٌط: ٗٗ)

 "جهن". 2ٔ٘/ ٕ، "لسان العرب" 1ٓٔ/ ٕ"البحر المحٌط" 
 .2ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٗ)
 .ٕٙٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٙٗ)
 .ٖٙٔ/ٔ( بحر العلوم: 2ٗ)
 .ٕٓٔ/ٔ( الفتح المدٌر: 1ٗ)
 .1ٖٙ/ٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم: 5ٗ)
 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓ٘)
/ ٗللؽة" ، "تهذٌب إٖٓ/ ٕ، "تفسٌر الطبري" 2ٔ/ ٔ، وانظر: "مجاز المرآن" 1ٔ/ٗ(التفسٌر البسٌط: ٔ٘)

 "مهد". 1ٕٙٗ/ 2، "اللسان" 25ٗ، "المفردات" ص ٖٔٙٗ
، والبحر المحٌط: ٕٕٓ/ ٘، والتفسٌر الكبٌر: ٕٓ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 1ٕ-1ٔ/ٗ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٕ٘)
ٕ /ٔٔ1. 



 .(ٗ٘)لال المرطبً: " وسمً جهنم مهادا ألنها مستمر الكفار"
ْرهُْم بِعَذَاٍب أَِلٌٍم{ ]االنشماق:  [، على ِجَهِة ٕٗوالثانً: ألنها بدل من المهاد لهم، فصار كموله: }فَبَّشِ

البََدْل، ونظٌره من الكبلم لولهم
(٘٘)  : 

 لد دلفت لها بخٌل       تحٌة بٌنِهم ضرب وجٌعوخٌل 
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: أن هذا الرجل الموصوؾ بهذه الصفات ٌؤنؾ أن ٌإمر بتموى هللا؛ لموله  -ٔ
تعالى: } أخذته العزة باإلثم { فهو ٌؤنؾ، كؤنه ٌمول فً نفسه: أنا أرفع من أن تؤمرنً بتموى هللا 

تعامى عن لول هللا تعالى ألتمى البشر: }ٌا أٌها النبً اتك هللا وال عّز وجّل؛ وكؤن هذا الجاهل 
؛ ولال تعالى فً لصة زٌنب: }واتك هللا وتخفً فً  [ٔ :تطع الكافرٌن والمنافمٌن{ ]األحزاب

 [ .2ٖنفسن ما هللا مبدٌه وتخشى الناس وهللا أحك أن تخشاه{ ]األحزاب: 
ً لوله تعالى: } وإذا لٌل له اتك هللا {؛ لٌشمل كل ومنها: الببلؼة التامة فً حذؾ الفاعل ف -ٕ

 من ٌمول له ذلن؛ فٌكون رده لكراهة الحك.
ومنها: التحذٌر من رد الناصحٌن؛ ألن هللا تعالى جعل هذا من أوصاؾ هإالء المنافمٌن؛ فمن  -ٖ

أن ٌمول: « اتك هللا»رد آمراً بتموى هللا ففٌه شبه من المنافمٌن؛ والواجب على المرء إذا لٌل له: 
 تعظٌماً لتموى هللا.« سمعنا، وأطعنا»
 ومنها: أن األنفة لد تحمل صاحبها على اإلثم؛ لموله تعالى: } أخذته العزة باإلثم {. -ٗ
 ومنها: أن هذا العمل موجب لدخول النار؛ لموله تعالى: } فحسبه جهنم {. -٘
بس المهاد {؛ وال شن أن جهنم ببس ومنها: المدح فً النار، والذم لها؛ لموله تعالى: } ولب -ٙ

 المهاد.

ً كانت له حاجةٌ إلى هارون الرشٌد ، فاختلَؾ إلى بابِه زماناً فلم ٌَْمِض  -2 ٌُحكى : أنَّ ٌهودٌا
حاجتهُ ، فولَؾ ٌوماً على الباب ، فخرَج هاروُن وهو ٌسعى بٌن ٌدٌِه ، فمال لهُ : اتَِّك هللاَ ٌا أمٌَر 

ُن عن دابَّته َوَخرَّ َساِجداً ؛ فلما رفَع رأسهُ أَمَر بحاجته فَمُِضٌَْت. فمٌَل له : المإمنٌن! فَنََزَل هارو
ٌا أمٌَر المإمنٌن ، نََزْلَت عن دابَّتن لموِل ٌهودّيٍ؟! لال : الَ ، ولكْن ذكرُت لوَل هللاِ } َوإِذَا لٌَِل لَهُ 

ةُ ِباإِلثِْم فََحْسبُهُ  َ أََخذَتْهُ اْلِعزَّ  .(ٙ٘)َجَهنَُّم {اتَِّك َّللاَّ
وأخرج ابن المنذر والبٌهمً فً الشعب عن سفٌان لال: لال رجل لمالن بن مؽول: اتك  

 .(2٘)هللا، فسمط،  فوضع خده على األرض تواضعا هلل"
 المرآن

ُ َرُءوٌف بِاْلِعبَاِد ) ِ َوّللا  ]البمرة : ({ 2ٕٓ}َوِمَن الن اِس َمْن ٌَْشِري نَْفَسهُ اْبتِغَاَء َمْرَضاِت ّللا 
ٕٓ2] 

 التفسٌر:
وبعض الناس ٌبٌع نفسه طلًبا لرضا هللا عنه، بالجهاد فً سبٌله، والتزام طاعته. وهللا رءوؾ 

 بالعباد، ٌرحم عباده المإمنٌن رحمة واسعة فً عاجلهم وآجلهم، فٌجازبهم أحسن الجزاء.
لمإمنٌن الحمٌدة ، فمال : لال ابن كثٌر:"لما أخبر عن المنافمٌن بصفاتهم الذمٌمة ، ذََكر صفات ا

"} ِ } َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَْشِري نَْفَسهُ اْبتِؽَاَء َمْرَضاةِ َّللاَّ
(٘1). 

                                                                                                                                                                               

ضع . حٌث لال: " والمهاد جمع المهد ، وهو المو5ٔ/ٖ. وانظر: تفسٌر المرطبً: ٙٗٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: ٖ٘)
 المهٌؤ للنوم ، ومنه مهد الصبً".

 .ٕٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗ٘)
، لعمرو ٖٓٙ، نسبه الشنتمري فً شواهد الكتاب:ٕٓ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 1ٕٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز:٘٘)

 .2ٕ٘/5بم معدي كري، وهو فً الخزانة:
 .ٙٗٔ/ٔ، وتفسٌر الطبرانً: 5ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ٘)
 .ٕٓٔ/ٔالمدٌر: ( الفتح 2٘)
 .ٗٙ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 1٘)



وهكذا المرآن مثانً تثَنَّى فٌه األمور؛ فٌإتى بذكر الجنة مع النار؛ وبذكر المتمٌن مع الفجار... 
ال ٌؽلب  -ؾ، والرجاء ألجل أن ٌبمى اإلنسان فً روضة متنوعة؛ ثم لٌبمى اإلنسان بٌن الخو

؛ وال الرجاء فٌؤمن مكر هللا؛ فإذا سمع ذكر النار، ووعٌدها، -علٌه الخوؾ فٌمنط من رحمة هللا 
وعموبتها أوجب له ذلن الخوؾ؛ وإذا سمع ذكر الجنة، ونعٌمها، وثوابها أوجب له ذلن الرجاء؛ 

بلح الملوب؛ ولهذا نرى فترتٌب المرآن من لدن حكٌم خبٌر سبحانه وتعالى؛ وهو الموافك إلص
من الخطؤ الفادح أن ٌإلؾ أحد المرآن مرتباً على األبواب والمسابل كما صنعه بعض الناس؛ 
فإن هذا مخالؾ لنظم المرآن، والببلؼة، وعمل السلؾ؛ فالمرآن لٌس كتاب فمه؛ ولكنه كتاب 

ً ال تربٌة، وتهذٌب لؤلخبلق؛ فبل ترتٌب أحسن من ترتٌب هللا؛ ولهذا كان ترتٌب  اآلٌات تولٌفٌا
ضعوا هذه اآلٌة فً مكان كذا من »مجال لبلجتهاد فٌه؛ وكان النبً ملسو هيلع هللا ىلص إذا نزلت اآلٌة لال: 

 .(5٘)(ٔ)«سورة كذا
 :(ٓٙ)ولد اختلؾ أهل التفسٌر فٌمن نزلت هذه اآلٌة فٌه ومن عنى بها، وفٌه وجوه 

 .(ٔٙ)بها المجاهدون فً سبٌل هللا. لاله لتادةأحدها:أنها نزلت فً المهاجرٌن واألنصار ، وعنى 
كان رجل من أهل مكة أسلم ، فؤراد أن ٌؤتً النبً ملسو هيلع هللا ىلص وٌهاجر إلى المدٌنة  والثانً: لال الربٌع:"

، فمنعوه وحبسوه ، فمال لهم : أعطٌكم داري ومالً وما كان لً من شًء! فخلُّوا عنً ، فؤلحك 
فعلوا ، بهذا الرجل ! فؤبْوا. ثم إّن بعضهم لال لهم : خذوا منه ما كان له من شًء وخلُّوا عنه ! ف

فؤعطاهم داره وماله ، ثم خرج؛ فؤنزل هللا عز وجل على النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالمدٌنة :}ومن الناس من 
ٌشري نفسه ابتؽاء مرضات هللا{، اآلٌة. فلما دنا من المدٌنة تلماه عُمر فً رجال ، فمال له عمر 

 .(ٕٙ)أنزل فٌن كذا وكذا" : َربح البٌُع! لال : وبٌعن فبل ٌخسر! لال : وما ذان ؟ لال :
نزلت فً ُصهٌب بن سنان ، وأبً ذّر الؽفاري ُجندب بن السَّكن أخذ  والثالث: لال عكرمة:"

أهل أبً ذّر أبا ذّر ، فانفلت منهم ، فمدم على النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فلما رجع مهاجًرا عَرضوا له ، وكانوا 

النبً علٌه الصبلة والسبلم. وأما ُصهٌب فؤخذه أهله بمّرِ الظهران ، فانفلت أًٌضا حتى لدم على 
، فافتدى منهم بماله ، ثم خرج مهاجًرا فؤدركه لُنمذ بن عُمٌر بن ُجدعان ، فخرج له مما بمً من 

 .(ٖٙ)ماله ، وخلَّى سبٌله"
لرٌش  سعٌد بن المسٌب:"أن صهٌبا ألبل مهاجرا نحو النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فتبعه نفر منوالرابع: لال 

كنانته، فمال: ٌا معشر لرٌش، لد علمتم أنً أرماكم رجبل بسهم، وأٌم  (ٗٙ)مشركون، فنزل وانتثل
هللا ال تصلون إلً حتى أرمٌكم بكل سهم فً كنانتً، ثم أضربكم بسٌفً، ما بمً فً ٌدي منه 
شًء، ثم شؤنكم بعد. ولال: إن شبتم دللتكم على مالً بمكة، وتخلون سبٌلً؟ لالوا: فدلنا على 

تعاهدوا على ذلن، فدلهم، وأنزل على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المرآن: }ومن مالن بمكة ونخلً عنن، ف
الناس من ٌشري نفسه ابتؽاء مرضات هللا وهللا رإؾ بالعباد{، فلما رأى رسول هللا صهٌبا، لال 

ا ٌحً. ولرأ علٌه ربح البٌع ٌا أبا نحٌى ربح البٌع ٌا أب -له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ربح البٌع ٌا أبا نحٌى
. (٘ٙ)المرآن، ٌعنً لوله: }ومن الناس من ٌشري نفسه ابتؽاء مرضات هللا وهللا رإؾ بالعباد{"

 ، نحو ذلن.(ٙٙ)وروي عن أبً العالٌة

                                                             
: بٌان مشكل ما اختلؾ فٌه عن عثمان بن عفان ٕ٘ٔ، باب ٖٓٗ/ٖأخرجه الطحاوي فً شرح مشكل اآلثار  (ٔ)

 وعبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما فً األنفال وبراءة وهل هما سورتان أو سورة واحدة.
 .5ٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:5٘)
 وما بعدها. 2ٕٗ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٙ)
 .5ٖٙ/ٕ(:ص5ٕٗٔ، وابن أبً حاتم)2ٕٗ/ٗ(:ص ٓٓٓٗ(تفسٌر الطبري)ٔٙ)
 .2ٕٗ/ٗ(:ص ٓٓٓٗ(تفسٌر الطبري)ٕٙ)
 .2ٕٗ/ٗ(:ص ٔٓٓٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٙ)
 (أي استخرج ما فٌها من السهام.ٗٙ)
 . 5ٖٙ-1ٖٙ/ٕ(:ص5ٖ5ٔ( أهرجه ابن أبً حاتم)٘ٙ)
 .5ٖٙ/ٕر ابن أبً حاتم:( انظر: تفسٌٙٙ)



وٌروى أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال له : "ربِح البٌع صهٌب ، ربح البٌع صهٌب" 
(ٙ2). 

نزلت فً صهٌب بن سنان المخزومً مولى عبد هللا لال الثعلبً:" لال أكثر المفسرٌن:  
 .(1ٙ)]بن جدعان[ التٌمً"

، وهذا لول ابن (5ٙ)والخامس: أنها نزلت فً الزبٌر والممداد حٌن ذهبا إلنزال خبٌب من خشبته
 .(2ٓ)عباس و الضحان
 .(2ٕ). لاله ابن عباس(2ٔ)نزلت فً سرٌة الرجٌعوالسادس: أنها 

ًّ صّلى هللا علٌه وسلّم من المشركٌن والسابع: أنها" نزلت فً علً بن  أبً طالب حٌن هرب النب
ًّ صلّى هللا علٌه وسلّم. لاله ابن  ًّ على فراش النب إلى الؽار مع أبً بكر الصدٌك ونام عل

 .(2ٖ)عباس
 .(2ٗ)والثامن: ولٌل: عنى بذلن كل شار نفسه فً طاعة هللا وجهاٍد فً سبٌله ، أو أمٍر بمعروؾ

فً أن المسلم لمً الكافَر فمال له : " لل ال إله إال هللا " ، فإذا للتها لال الحسن:" نزلت  
عصمَت دمن ومالن إال بحمهما! فؤبى أن ٌمولها ، فمال المسلم : وهللا ألشِرٌَنَّ نفسً هلل! فتمدم 

 .(2٘)فماتل حتى لتل"

                                                             

( عن هوذة ، عن عوؾ ، عن أبً عثمان لال : بلؽنً أن صهٌبا ، فذكر 2ٕٕ/ٕ(رواه ابن سعد فً الطبمات )2ٙ)
 ( من طرٌك علً بن زٌد عن سعٌد بن المسٌب ، فذكر نحو المصة.ٔ٘ٔ/ٔنحوه ، ورواه أبو نعٌم فً الحلٌة )

 .ٕٗٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:1ٙ)
 .ٙٙ - ٙ٘/  ٕوعٌون األثر البن سٌد الناس :  25ٖ - 21ٖ/  2:  ( انظر فتح الباري5ٙ)
 .ٖٕٕ/ٔ، وزاد المسٌر: ٕٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: 2ٓ)
( لال البؽوي:" وذلن أن كفار لرٌش بعثوا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو بالمدٌنة : إنا لد أسلمنا فابعث إلٌنا نفرا من 2ٔ)

دٌنن ، وكان ذلن مكرا منهم ، فبعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خبٌب بن عدي األنصاري ومرثد علماء أصحابن ٌعلموننا 
بن أبً مرثد الؽنوي وخالد بن بكٌر وعبد هللا بن طارق بن شهاب البلوي وزٌد بن الدثنة وأمر علٌهم عاصم بن 

 عشرة عٌنا وأمر علٌهم عاصم بن ثابت ثابت بن أبً األفلح األنصاري ، لال أبو هرٌرة : "بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
األنصاري فساروا فنزلوا ببطن الرجٌع بٌن مكة والمدٌنة ومعهم تمر عجوة فؤكلوا فمرت عجوز فؤبصرت 
النوى فرجعت إلى لومها بمكة ولالت : لد سلن هذا الطرٌك أهل ٌثرب من أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، فركب سبعون 

معهم الرماح حتى أحاطوا بهم ، لال أبو هرٌرة رضً هللا عنه : ذكروا لحً من هذٌل ٌمال لهم بنو رجبل منهم 
لحٌان فنفروا لهم بمرٌب من مابة رجل رام فالتفوا آثارهم حتى وجدوا مؤكلهم التمر فً منزل نزلوه فمالوا : تمر 

د  فؤحاط بهم الموم فمتلوا مرثدا وخالدا ٌثرب ، فاتبعوا آثارهم ، فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فدف
وعبد هللا بن طارق ، ونثر عاصم بن ثابت كنانته وفٌها سبعة أسهم فمتل بكل سهم رجبل من عظماء المشركٌن 
ثم لال : اللهم إنً حمٌت دٌنن صدر النهار فاحم لحمً آخر النهار ، ثم أحاط به المشركون فمتلوه ، فلما لتلوه 

بٌعوه من سبلفة بنت سعد بن شهٌد وكانت لد نذرت حٌن أصاب ابنها ٌوم أحد لبن لدرت أرادوا حز رأسه لٌ
فحمت عاصما فلم  -وهً الزنابٌر  -على رأس عاصم لتشربن فً لحفه الخمر فؤرسل هللا رجبل من الدبر  

رت مطرا ٌمدروا علٌه فسمً حمً الدبر فمالوا دعوه حتى تسمً فتذهب عنه فنؤخذه فجاءت سحابة سوداء وأمط
كالعزالً  فبعث هللا الوادي ؼدٌرا فاحتمل عاصما به فذهب به إلى الجنة وحمل خمسٌن من المشركٌن إلى النار 
وكان عاصم لد أعطى هللا تعالى عهدا أن ال ٌمسه مشرن وال ٌمس مشركا أبدا".]ذكره البؽوي فً تفسٌره: 

وظ دون ذكر نزول اآلٌات، ودون بعض ، والحدٌث لم أره بهذا السٌاق. وأصل الحدٌث محفٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٔ
( والطٌالسً ٕٔٙٙو ٕٓٙٙ( وأبو داود )2ٕٗٓو 1ٙٓٗ( و )515ٖو ٖ٘ٗٓألفاظه ولد أخرجه البخاري )

والبٌهمً فً  2ٓٗ5وابن حبان  52ٖٓ( وعبد الرزاق ٖٔٔ -ٖٓٔو 5ٕ٘( و )5ٕٗ/ ٕوأحمد ) 52ٕ٘
دون ذكر عجزه وهو خبر الزبٌر والممداد ( من طرق من حدٌث أبً هرٌرة بنحوه ٕٖٗ -ٖٕٖ/ ٖ« )الدالبل»

 ( [.ٙٗٔ -ٖٗٔ/ ٖالبن هشام )« السٌرة النبوٌة»بن عمرو، وانظر هذا الخبر فً 
وكان عمر بن الخطاب رضً هللا عنه ٌمول حٌن بلؽه أن الدبر منعته ٌمول : عجبا لحفظ هللا العبد المإمن كان  

فمنعه هللا بعد وفاته كما امتنع عاصم فً حٌاته".]تفسٌر عاصم نذر أن ال ٌمسه مشرن وال ٌمس مشركا أبدا 
 [.ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٔالبؽوي: 

 .5ٖٙ/ٕ(:ص5ٗٔٔ( انظر: تفسٌرر ابن أبً حاتم)2ٕ)
، ٕٖٔ/ ٖ، والمستدرن على الصحٌحٌن: ٕ٘/ ٗ، وانظر: سد الؽابة: ٕٙٔ/ٕ( حكاه عنه الثعلبً فً تفسٌره:2ٖ)

 .ٖٖٔ/ ٔومسند أحمد: 
 .ٕ٘ٔ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً:ٕٔ٘،ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 2ٗ)
 .ٕٓ٘-5ٕٗ/ٗ(:صٙٓٓٗ( أخرجه الطبري)2٘)



،  ولال المؽٌرة: "بعث عمر جًٌشا فحاصروا أهل حصن ، وتمدم رجل من بجٌلة ، فماتل 
فمُتِل ، فؤكثر الناس فٌه ٌمولون : ألمى بٌده إلى التهلكة! لال : فبلػ ذلن عمر بن الخطاب رضً 
هللا عنه ، فمال : كذبوا ، ألٌس هللا عز وجل ٌمول : " ومن الناس من ٌشري نفسه ابتؽاء 

 .(2ٙ)مرضات هللا وهللا رءوؾ بالعباد " ؟"
ح أن سبب نزولها لصة صهٌب؛ فإن والمول األخٌر أصح؛ لكونها للعموم حتى لو ص 

 العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب. وهللا أعلم.
عُنى بها األمُر بالمعروؾ والناهً عن واختاره الطبري لاببل: والصواب أن هللا " 

المنكر، وذلن أن هللا جل ثناإه وَصؾ صفة فرٌمٌن : أحدهما منافٌك ٌمول بلسانه خبلَؾ ما فً 
على معصٌة هللا ركبها ، وإذا لم ٌمتدر َراَمها ، وإذا نُهى أخذته العّزة باإلثٌم بما  نفسه ، وإذا التدر

هو به إثم ، واآلخر منهما بابٌع نفسه ، طالب من هللا رضا هللا. فكان الظاهر من التؤوٌل أن 
الفرٌَك الموصوؾ بؤنه شرى نفسه هلل وطلب رضاه ، إنما شراها للوثُوب بالفرٌك الفاجر طلَب 

ضا هللا. فهذا هو األؼلب األظهر من تؤوٌل اآلٌة، وأما ما ُروي من نزول اآلٌة فً أمر ُصهٌب ر
، فإّن ذلن ؼٌر مستنكٍر ، إذ كان ؼٌَر مدفوع جواُز نزول آٌة من عند هللا على رسوله صلى هللا 

ًُّ بها كلُّ من شمله ظاهرها" علٌه وسلم بسبب من األسباب ، والمعن
(22). 

ر: " وأما األكثرون فحَملوا ذلن على أنها نزلت فً كل ُمَجاهد فً سبٌل ولال ابن كثٌ 
َ اْشتََرى ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِؤَنَّ لَُهُم اْلَجنَّةَ ٌُ  مَاتِلُوَن فًِ هللا ، كما لال تعالى : } إِنَّ َّللاَّ

ٌَْمتُلُوَن َوٌُْمتَلُوَن َوْعدً  ِ فَ ِ َسبٌِِل َّللاَّ ِه َحمًّا فًِ التَّْوَراِة َواإلْنِجٌِل َواْلمُْرآِن َوَمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه ِمَن َّللاَّ ٌْ ا َعلَ
ٌِْعكُُم الَِّذي َباٌَْعتُْم بِِه َوذَِلَن هَُو اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم { ]التوبة :   .(21)["ٔٔٔفَاْستَْبِشُروا بِبَ

ِ{ ]البمرة : لوله تعالى} َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَْشِري نَ   أي  [، "2ْٕٓفَسهُ اْبتَِؽاَء َمْرَضاِت َّللاَّ
 .(25)ومن الناس فرٌك ٌبٌع نفسه ّلّل ال ٌبؽى ثمنا لها ؼٌر مرضاته"

 .(1ٓ)لال الماسمً:أي: "ٌبٌعها ببذلها فً طاعة هللا" 
 .(1ٔ)أي ٌطلب رضا هللا" لال الثعلبً:" 
ٌبذلها فً الجهاد، ولٌل : ٌؤمر بالمعروؾ وٌنهى عن المنكر حتى  لال الزمخشري: أي:" 
 .(1ٕ)ٌمتل"

راء وذلن أَنَّ   ِ، ولٌل: بل هو على أصِلِه من الّشِ لال السٌوطً: أي ": ٌَْبذُل نفَسه فً َّللاَّ
ا هاَجَر، واآلٌةُ نََزَلْت فٌه" ٌْباً اشترى نفَسه من لرٌٍش لمَّ ُصَه
(1ٖ). 

الناس فرٌك من أهل الخٌر والصبلح باع نفسه هلل ، طالبا لال الصابونً: أي" ومن  
 .(1ٗ)لمرضاته ورؼبة فً ثوابه ال ٌتحرى بعمله إال وجه هللا"

ومعنى )ٌَْشري(: ٌَبٌع، وأصله: االستبدال، لال هللا تعالى: }َوَشَرْوهُ بِثََمٍن بَْخٍس{ ]ٌوسؾ:  
 :(1ٙ)، ولال الشاعر(1٘)[، أي: باعوهٕٓ

                                                             

 .5ٕٗ/ٗ(:ص ٗٓٓٗ( تفسٌر الطبري)2ٙ)
وذكر الطبري أخبارا أخرى تإكد بؤن المعنٌٌن فً اآلٌة: هم كل من شار نفسه فً طاعة هللا و وجهاد فً سبٌله، 

 .ٕٓ٘-5ٕٗ/ٗ(:ص2ٓٓٗ(، و)ٙٓٓٗ(، و)٘ٓٓٗ(، و)ٖٓٓٗانظر: تفسٌره)
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: 22)
 .٘ٙ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 21)
 ،ٕٔٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 25)
 .2ٖ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٓ)
 .ٕٗٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: 1ٔ)
 .ٕٔ٘/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 1ٕ)
 .ٖٖ٘/ٕ( الدر المصون: 1ٖ)
 .1ٖٙ-2ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٗ)
، "أضداد 5ٔ، 1ٔ، "األضداد" لؤلصمعً ٙٔ/ ٔالمرآن" لؤلخفش ، و "معانً 1ٕ/ٗ( انظر: التفسٌر البسٌط: 1٘)

 .1ٙ5ٔ/ ٕ، "تهذٌب اللؽة" 1٘ٔابن السكٌت" 
 .2ٕٗ/ٗٔ، و)شرى(:ص12/ٖ(البٌت لٌزٌد بن مفرغ الحمٌري، انظر: اللسان)برد(:ص 1ٙ)



ٌُْت بُْرداً   لٌتنً           من بعِد بُْرٍد كنُت هاَمهْ  َوَشَر
 .(12)لال ابن منظرو:" وشرٌت أي بعت" 
أما )اشترى( فهً بمعنى ابتاع؛ فإذا جاءت التاء فهً للمشتري اآلخذ؛ وإذا حذفت التاء  

 { ٌعنً ذاته.نَْفَسهُ فهً للبابع المعطً؛ و} 
وللعرب فً )شروا( و)اشتروا( مذهبان، فاألكثر منهما: أن شروا: باعوا،  لال الفراء:" 

 .(11)واشتروا: ابتاعوا، وربما جعلوهما بمعنى باعوا"
لال الراؼب:" الشراء والبٌع ٌتبلزمان، فالمشتري دافع الثمن وآخذ المثمن، والبابع دافع  

وسلعة، فؤما إذا كانت بٌع سلعة المثمن وآخذ الثمن، هذا إذا كانت المباٌعة والمشاراة بناض 
بسلعة صح أن ٌتصور كل واحد منهما فً موضع اآلخر، وشرٌت بمعنى: بعت أكثر، وابتعت 

بمعنى: اشترٌت أكثر، لال هللا تعالى: }َوَشَرْوهُ ِبثََمٍن بَْخٍس{"
(15). 

؛ فٌكون -و} مرضات هللا {: "أي رضوانه أي ٌبٌع نفسه فً طلب رضا هللا عّز وجّل  
 .(5ٓ)باع نفسه مخلصاً هلل فً هذا البٌع"لد 

لٌدل على أن )األلؾ( فٌها منملبة عن ،"(5ٔ)والكسابً: ٌمٌل }مرضاة هللا{، كل المرآن 
)الباء(، ولم ٌمنعها المستعلً وهو )الضاد( من اإلمالة، كما لم ٌمنع من إمالة نحو: صار وخاؾ 

 .(5ٕ)وطاب"
، "وحجته ما (5ٗ)الون ٌمفون علٌها بالهاءٌمؾ على}مرضات{ بالتاء، والب (5ٖ)وكان حمزة 

 :(52)، أنه كان ٌمول: َطْلَحْت، ومنه لول الشاعر(5ٙ)عن أبً الخطاب (5٘)حكاه سٌبوٌه
ٌْنً عن َكَراها لد َجفَْت      ُمْسبِلَةً تَْستَّن لَّما َعَرفَتْ   ما بَاُل َع

َهاَء  ٌْ  َكَظْهر اْلَجَحفَتْ داًرا ِلَسْلمى بعد َحْوٍل لَْد َعفَْت     بل َجْوِز تَ
وإما أنه لما كان هذا المضاؾ إلٌه فً ضمن اللفظة وال بد أثبت التاء كما ثبتت فً  

 .(51)الوصل لٌعلم أن المضاؾ إلٌه مراد
 :(55)وٌدل على ُحجِة لراءة حمزة لول الراجز 

 إن َعِدًٌا َرِكبَْت إلى َعِدي       وَجعَلَْت أْموالَها فً الُحَطمً
 ٌَن َعْنهم اْرَهْن َبنًِاْرَهْن بَنِ 

                                                             

 .2ٕٗ/ٗٔ، وانظر:)شرى(:ص12/ٖ(اللسان)برد(:ص 12)
 .ٖٕٙ، والمفردات" ص 1ٕٗ/ٗٔ(، وانظر: اللسان)شرى1ٙ5ٔ/ ٕ( تهذٌب اللؽة: 11)
 .ٖٕٙ( المفردات: 15)
 .ٔ٘ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٓ)
 .ٕٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: 5ٔ)
بمعناه، وحروؾ االستعبلء هً  ٖٓٓ - 55ٕ/ ٕ، وانظر: الحجة للمراء السبعة: 1ٖ/ٗ( التفسٌر البسٌط: 5ٕ)

 حروؾ التفخٌم، وهً سبعة مجموعة فً لولن: خص ضؽط لظ.
( وحكاه المرطبً عن الكسابً بدل حمزة. وأظنه تصحٌؾ،الن المرطبً نمله عن ابن عططٌة فً المحرر 5ٖ)

 .ٕٕ/ٖ، وفٌه حمزة، انظر: تفسٌر المرطبً: 1ٕٕ/ٔالوجٌز: 
، "أن الكسابً وأبا عمرو كانا ٌمفان على ٓٙ، وفً :التٌسٌر:ص 55ٕ/ ٕ، والحجة: 1ٓٔ( انظر: السبعة: 5ٗ)

 فً المصاحؾ تاء بالهاء، وهو لٌاس مذهب ابن كثٌر".هاء تؤنٌث رسمت 
 .2ٙٔ/ٗ( انظر: الكتاب: 5٘)
 ( أبو الخطاب، هو: عبد الحمٌد بن عبد المجٌد األخفش األكبر.5ٙ)
/ ٔمع اختبلؾ فً الرواٌة، وٌنظر: "الخصابص"  ٕٓٓ/ ٗ(الرجز لسإر الذبب، فً "شرح شواهد الشافٌة" 52)

"جحؾ". ولوله: تَْستَّن، أي: تجري بدمعها، من سننت  212/ ٕرب" . "لسان الع5ٕ/ ٕ"المحتسب"  ٖٗٓ
الماء: إذا أرسلته بؽٌر تفرٌك، وضعت موضع رب، وجوز وسط، والتٌهاء: المفازة التً ٌتٌه فٌها سالكها، 

 والجحفة: الترس، شبه التٌهاء بظهر الترس فً المبلمسة.
 .ٕٕ/ٖفسٌر المرطبً: ، وت1٘/ٗ، والتفسٌر البسٌط: ٖٔٓ/ٕ( انظر: الحجة: 51)
/ ٔ(لم أتعرؾ على لابله، انظر: اللسان)رهن(، وزعم ابن جنً أن هذا الشعر جاهلً، انظر: "المحتسب" 55)

 ، ورهنه عنه: جعله رهنًا بداًل منه.ٖٔٓ/ ٕ، "الحجة للمراء السبعة" 2ٕٖ/ ٖ، " الخصابص" 1ٓٔ



، فلوال أن المضاؾ  ، فحذؾ ٌاء اإلضافة للولؾ، كما ٌخفؾ المثمل من نحو: سُّرٍ وُضّرٍ ًّ أراد: بن
ٌَُردَّ النون فً بنٌن فكذلن لم ٌمؾ  إلٌه المحذوؾ فً تمدٌر المثبت لرد النون فً بنٌن، فكما لم 

 .(ٓٓٔ)ثبات فً اللفظبالهاء فً )َمْرَضاةِ(، ألن المضاؾ إلٌه فً تمدٌر ال
ُ َرُءوٌؾ بِاْلِعبَاِد{ ]البمرة :   أي: وهللا "عظٌم الرحمة [، 2ٕٓلوله تعالى: }َوَّللاَّ
 .(ٔٓٔ)بالعباد"
 .(ٕٓٔ)لال سعٌد بن جبٌر:"ٌعنً: ٌرأؾ بكم" 
 .(ٖٓٔ) لال العلماء:)الرأفة(: " هً أرق الرحمة، وألطفها" 
ات وال ٌعجل العموبة لمن ٌضاعؾ الحسنات وٌعفو عن السٌب لال الصابونً:أي:" 
 .(ٗٓٔ)عصاه

وهللا ذو رحمة واسعة بعبده الذي ٌشري نفسه له فً جهاد من حادَّه فً  لال الطبري: " 
أمره من أهل الشرن والفُسوق وبؽٌره من عباده المإمنٌن فً عاجلهم وآجل معادهم ، فٌنجز لهم 
الثواب على ما أبلوا فً طاعته فً الدنٌا ، وٌسكنهم جناته على ما عملوا فٌها من 

 .(٘ٓٔ)مرضاته"
حٌث أرشدهم لما فٌه رضاه ، وأسبػ علٌهم نعمة ظاهرة وباطنة ، مع لال الماسمً: "  

 .(ٙٓٔ)كفرهم به ، وتمصٌرهم فً أمره "
لال المراؼً:" فٌجازٌهم على العمل الملٌل نعٌما دابما ، وال ٌكلفهم  إال ما فً وسعهم  

ه عمله ، وٌشترى منهم أموالهم ألنفسهم وهى ملكه تعالى بما ال ٌعّد وال ٌحصى من رحمت
وإحسانه وكرمه ، وٌرفع هممهم لٌبذلوها فً سبٌله لدفع الشر والفساد عن عباده ، وتمرٌر الحك 
والعدل فٌهم ، ولو ال ذلن لؽلب شّر المفسدٌن فً األرض ، فبل ٌبمى فٌها صبلح كما لال تعالى 

ِ النَّاَس بَْعَضُهْم ِببَْعٍض لَفََسَدِت اأْلَْرُض{" :}َو لَْو ال َدْفُع َّللاَّ
(ٔٓ2). 

 :(1ٓٔ)وفً لوله تعالى: }َرُءوٌؾ{ لراءتان 
 إحداهما: مد الهمزة على وزن فعول. 
 والثانٌة لصرها على وزن فعُل. 

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: تمسٌم الناس إلى لسمٌن؛ المسم األول: }ومن الناس من ٌعجبن لوله{  -ٔ

 [ ؛ والمسم الثانً: } ومن الناس من ٌشري نفسه {.ٕٗٓ]البمرة: 
ومنها: ببلؼة هذا المرآن حٌث ٌجعل األمور مثانً؛ إذا جاء الكبلم عن شًء جاء الكبلم  -ٕ

 عن ضده.
ومنها: فضل من باع نفسه هلل؛ لموله تعالى: } ومن الناس من ٌشري نفسه ابتؽاء مرضات  -ٖ

 هللا {. 
 ومنها: اإلشارة إلى إخبلص النٌة؛ لموله تعالى: } ابتؽاء مرضات هللا {. -ٗ
ومنها: إثبات الرضا هلل؛ لموله تعالى: } مرضات هللا {؛ ورضا هللا صفة حمٌمٌة هلل عّز وجّل  -٘

متعلمة بمشٌبته؛ وٌنكرها األشاعرة وأشباههم من أهل التعطٌل؛ وٌحرفون المعنى إلى أن المراد 
 برضا هللا إما إثابته؛ أو إرادة الثواب.

                                                             

 .1ٖ٘-2ٖ٘/ٕلدر المصون:، وا1٘-1ٗ/ٗ، والتفسٌر البسٌط: ٕٖٓ-ٖٓٓ/ٕ( انظر: الحجة:ٓٓٔ)
 .5ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔٓٔ)
 .5ٖٙ/ٕ(:ص5ٖٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٓٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٓٔ)
 .5ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٓٔ)
 .ٕٔ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٘ٓٔ)
 .2ٖ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙٓٔ)
 . ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 2ٓٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٕ( انظر تفسٌر ابن عثٌمٌن:1ٓٔ)



 س؛ ألن هللا ذكر ذلن فً ممام المدح، والثناء.ومنها: استحباب تمدٌم مرضاة هللا على النف -ٙ
 ومنها: إثبات الرأفة هلل؛ لموله تعالى: } وهللا رإوؾ بالعباد {. -2
ومنها: عموم رأفة هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: } بالعباد {؛ هذا إذا كان } العباد { بالمعنى  -1

أن العبودٌة لها معنٌان: خاص؛ وعام؛  العام؛ أما إذا للنا بالمعنى الخاص فبل ٌستفاد ذلن؛ واعلم
والخاص له أخص؛ وهو خاص الخاص؛ فمن العام لوله تعالى: }إن كل من فً السموات 

[؛ وأما الخاص فمثل لوله تعالى: }وعباد الرحمن 5ٖواألرض إال آتً الرحمن عبداً{ ]مرٌم: 
حمن المتصفون بهذه [ ؛ المراد بهم عباد الرٖٙالذٌن ٌمشون على األرض هوناً{ ]الفرلان: 

الصفات؛ فٌخرج من لم ٌتصؾ بها؛ وأما األخص مثل لوله تعالى: }تبارن الذي نزل الفرلان 
 . -عبودٌة الرسالة  -[ ؛ هذه عبودٌة األخص ٔعلى عبده{ ]الفرلان: 

 المرآن
ْلِم َكاف ةً َواَل تَت بِعُوا  ٌَْطاِن إِن هُ لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌٌِن }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا اْدُخلُوا فًِ الّسِ ُخطَُواِت الش 

 [2ٕٓ({ ]البمرة : 2ٕٓ)
 التفسٌر:

ٌا أٌها الذٌن آمنوا باهلل ربًا وبدمحم نبًٌا ورسوال وباإلسبلم دٌنًا، ادخلوا فً جمٌع شرابع اإلسبلم، 
دعوكم إلٌه من عاملٌن بجمٌع أحكامه، وال تتركوا منها شٌبًا، وال تتبعوا طرق الشٌطان فٌما ٌ

 المعاصً. إنه لكم عدو ظاهر العداوة فاحذروه.
ٌْد ابنً كعب   لال عكرمة:"نزلت فً ثعلبة ، وعبد هللا بن سبلم وابن ٌامٌن وأسد وأَس

لالوا : ٌا رسول هللا ، ٌوم السبت ٌوٌم كنا  -كلهم من ٌهود  -وَسْعٌَة بن عمرو ولٌس بن زٌد 
التوراة كتاب هللا ، فدعنا فلنمم بها باللٌل ! فنزلت : }ٌا أٌها نعظمه ، فدعنا فلنُسِبت فٌه! وإن 

 (ٓٔٔ). وأخرج الطبري(5ٓٔ)الذٌن آمنوا ادخلوا فً السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشٌطان{"

 عن ابن عباس مثله. (ٔٔٔ)والواحدي
وذكره مماتل بن سلٌمان لال: سبب نزولها" أن عبد هللا بن سبلم، وسبلم بن لٌس، وأسٌد  

فً لراءة التوراة  -ملسو هيلع هللا ىلص -د ابنا كعب، وٌامٌن بن ٌامٌن، وهم مإمنو أهل التوراة استؤذنوا النبًوأس
خذوا سنة  -عز وجل -فً الصبلة. وفً أمر السبت وأن ٌعملوا ببعض ما فً التوراة. فمال هللا

. (ٕٔٔ)له، فمال:}ادخلوا فً السلم كافة{"وشرابعه، فإن لرآن دمحم ٌنسخ كل كتاب كان لب -ملسو هيلع هللا ىلص -دمحم
 .(ٖٔٔ)كذا أورده ابن ظفر

أي: "ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا [، 1ٕٓ}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]البمرة :  لوله تعالى: 
 .(ٗٔٔ)ورسوله، وألروا هلل بالعبودٌة، وأذعنوا له بالطاعة"

 .(٘ٔٔ)بالتوجٌهات الربانٌة" لال الصابونً:" خاطب المإمنٌن ألنهم الذٌن ٌنتفعون 
لال ابن عثٌمٌن: الخطاب للمإمنٌن؛ وابتداء الحكم بالنداء فهو دلٌل على العناٌة به؛ ألن  

 .(ٙٔٔ)الممصود بالنداء تنبٌه المخاطب؛ وال ٌتطلب التنبٌه إال ما كان مهماً"

                                                             

 .ٕ٘٘/ٗ(:ص ٙٔٓٗتفسٌر الطبري) (5ٓٔ)
. ولفظه:" ٌعنً أهل الكتاب". وروي مثله عن الضحان، انظر: ٕٙ٘/ٗ(:ص2ٔٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔٔ)

 .ٕٙ٘/ٗ(:ص1ٔٓٗتفسٌر الطبري)
. وفٌه:" عن ابن عباس لال: نزلت هذه اآلٌة فً عبد هللا بن سبلم وأصحابه، 2ٙ( انظر: أسباب النزول: ٔٔٔ)

لاموا بشرابعه وشرابع موسى، فعظموا السبت وكرهوا لحمان اإلبل وألبانها  -ملسو هيلع هللا ىلص  -آمنوا بالنبً وذلن أنهم حٌن 
إن التوراة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بعدما أسلموا، فؤنكر ذلن علٌهم المسلمون، فمالوا: إنا نموى على هذا وهذا ولالوا للنبً هلل 

وهو  -وهو الثمفً  -زل هللا تعالى هذه اآلٌة".] فً إسناده عبد الؽنً بن سعٌد كتاب هللا فدعنا فلنعمل بها، فؤن
 ( [.1ٕٗ/ٔ( وضعفه الحافظ بن كثٌر من جهة المعنى كذلن. )تفسٌر ابن كثٌر: 5ٔضعٌؾ )لباب النمول: 

 .ٖٓ٘/ٔ. وانظر: العجاب:1ٓٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٕٔٔ)
 .ٖٓ٘/ٔ(انظر: العجاب:ٖٔٔ)
 .ٖٙٔ/ٖالطبري:  ( تفسٌر ٗٔٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘ٔٔ)



ْلِم َكافَّةً{ ]البمرة :   سلموا هلل وأطٌعوه وال است [ ، أي: "1ٕٓلوله تعالى: }اْدُخلُوا فًِ الّسِ
 .(2ٔٔ)تخرجوا عن شًء من شرابعه"

 .(1ٔٔ)لال مماتل بن سلٌمان:" ٌعنً فً شرابع اإلسبلم كلها" 
لال الصابونً: " أي ادخلوا فً اإلسبلم بكلٌته فً جمٌع أحكامه وشرابعه ، فبل تؤخذوا  

 .(5ٔٔ)كل ال ٌتجزأ"حكما وتتركوا حكما ، ال تؤخذوا بالصبلة وتمنعوا الزكاة مثبل ، فاإلسبلم 
أي: فً جمٌع شرابع الدٌن، وال ٌتركوا منها شٌبا، وأن ال ٌكونوا  لال الشٌخ السعدي: " 

ممن اتخذ إلهه هواه، إن وافك األمر المشروع هواه فعله، وإن خالفه، تركه، بل الواجب أن 
عنه، ٌلتزمه  ٌكون الهوى، تبعا للدٌن، وأن ٌفعل كل ما ٌمدر علٌه، من أفعال الخٌر، وما ٌعجز

 .(ٕٓٔ)وٌنوٌه، فٌدركه بنٌته"
 .(ٕٔٔ)ظاهرا، وباطنا" -تعالى  -لال ابن عثٌمٌن:" المراد به اإلسبلم؛ وهو االستسبلم هلل  
 : (ٕٕٔ)وفً المراد بالدخول فً السلم ، ألوال 

، -فً أحد لولٌه(ٕٗٔ)، ومجاهد (ٖٕٔ)أحدها : الدخول فً اإلسبلم ، وهو لول ابن عباس
، (5ٕٔ)، وعكرمة(1ٕٔ)، والضحان(2ٕٔ)، وابن زٌد(ٕٙٔ)، والسدي-لولٌهفً أحد (ٕ٘ٔ)ولتادة

 .(ٖٓٔ)وطاوس
، وابن (ٖٖٔ)، وأبً العالٌة(ٕٖٔ)، ولتادة(ٖٔٔ)والثانً : معناه ادخلوا فً الطاعة ، وهو لول الربٌع 

 فً رواٌة الضحان عنه. (ٖٗٔ)عباس
 .(ٖ٘ٔ)والرابع: ٌعنً: الموادعة. لاله لتادة
 .(2ٖٔ)، والثوري(ٖٙٔ)مجاهدوالخامس: فً أنواع البر كلها. لاله 

، ولد ورد فً الشعر العربً (1ٖٔ)فالسلم هنا بمعنى اإلسبلم، ورجحه الطبري كذلنللت:  
 : (5ٖٔ)بؤن السلم تعنً اإلسبلم، ومنه لول الشاعر الكندي

                                                                                                                                                                               

 .٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙٔٔ)
 .2ٗ/ٕ( تفسٌر الماسمً: 2ٔٔ)
 .1ٓٔ/ٔ( تفسٌر مماتل: 1ٔٔ)
 .1ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٔٔ)
 .5ٗ/ٔ( تفسٌر السعدي :ٕٓٔ)
 .٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔٔ)
 .ٕٕ/ٖوتمسٌر المرطبً: ، 2ٕٙ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  ٕٔ٘/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٕٔ)
 .2ٖٓ/ٕ(:ص5ٗ2ٔ(، و)5ٗ٘ٔ، وابن أبً حاتم)ٕٕ٘/ٗ(:ص ٓٔٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕٔ)
 .ٕٕ٘/ٗ(:ص 1ٓٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٗٔ)
 .ٕٕ٘/ٗ(:ص 5ٓٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ٘ٔ)
 .ٕٕ٘/ٗ(:ص ٔٔٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٙٔ)
 .ٕٕ٘/ٗ(:ص ٖٔٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٔ)
 .ٕٕ٘/ٗ(:ص ٗٔٓٗر: تفسٌر الطبري)( انظ1ٕٔ)
 .2ٖٓ/ٕ(:ص5ٗ2ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٕٔ)
 .2ٖٓ/ٕ(:ص5ٗ2ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٓٔ)
 .ٕٕ٘/ٗ(:ص ٘ٔٓٗ( تفسٌر الطبري)ٖٔٔ)
 .2ٕٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٕٖٔ)
 .2ٖٓ/ٕ(:ص5ٗٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٖٔ)
 .2ٖٓ/ٕ(:ص5ٗٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٗٔ)
 .2ٖٓ/ٕ(:ص5ٗ5ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ٘ٔ)
 .2ٖٓ/ٕ(:ص5ٗ1ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٙٔ)
 .2ٕٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:2ٖٔ)
. إذ لال: " وأولى التؤوٌبلت بموله : " ادخلوا فً السلم " ، لول من لال : ٖٕ٘/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 1ٖٔ)

 كافة".معناه : ادخلوا فً اإلسبلم 



ٌْتُُهُم تََولَّْوا ُمْدِبرٌنَا  ْلِم لَّما      َرأَ  َدَعْوُت َعِشٌَرتًِ ِللّسِ
، بعد (ٓٗٔ)ارتدُّوا ، وكان ذلن حٌن ارتدت كندة مع األشعثأي: "دعوتهم لئلسبلم لما  

 . (ٔٗٔ)َوفاة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
عز وجل ، وذلن أن اإلنسان فً كفره ،  -لال الراؼب: " عنى بالسلم سلم العبد هللا  

َحاِربُوَن وكفران نعمة هللا كالمحارب له ، ولهذا ٌسمى الكافر المحارب فً نحو لوله : }الَِّذٌَن ٌُ 
َ َوَرسُولَهُ{ ، وسلم العباد هلل على ثبلثة أضرب:  َّللاَّ

ضرب ٌتمدمه إلى اإلٌمان: وهو اإلسبلم الذي سلم به من هللا أن ٌراق دمه وٌسلب ماله وهو 
علٌه السبلم :" أمرت أن ألاتل الناس حتى ٌمولوا ال إله إال هللا ، فإذا لالوها  -المعنً بموله

 .(ٕٗٔ)وأموالهم "عصموا منً دماءهم 
واثنان بعد اإلٌمان: أحدهما أن ٌسلم من سخطه بارتسام أوامره وزواجره طوعاً أو كرهاً، 
ً فٌما ٌجري من لضابه ، وبه ٌحصل  ً من الشٌطان وأولٌابه ، وسلٌما والثانً : أن ٌكون سلٌما

ُ ٌَْدعُو إَِلى َداِر السَّ  بَلِم{ وهذا ؼاٌة ما ٌنتهً إلٌه ]دار السبلم المذكورة فً لوله تعالى[ : }َوَّللاَّ
للعبد من المنازل الثبلث وإن كان لكل منزلة منها درجات ، وهذا السلم هو المؽنً بموله 

ْسبَلُم{ ، وهو الذي تمناه ٌوسؾ علٌه السبلم ِ اإْلِ ٌَن ِعْنَد َّللاَّ بموله : }تََوفَّنًِ ُمْسِلًما  -تعالى:}إِنَّ الّدِ
اِلِحٌ  .(ٖٗٔ)َن{"َوأَْلِحْمنًِ بِالصَّ

ْلِم{]البمرة:وفً لوله تعالى: }   :(ٗٗٔ)[، لراءتان1ٕٓالّسِ
إحداهما:} ادخلوا فً السَّلم{ بفتح السٌن. لرأ بها ابن كثٌر ونافع والكسابً، وهً لراءة عامة 

 لراء أهل الحجاز.
وهإالء وجهوا تؤوٌلها إلى المسالمة ، بمعنى : ادخلوا فً الصلح والمساومة وترن  
 وإعطاء الجزٌة.الحرب 

ْلِم{ ]البمرة/   [ 1ٕٓولال أبو علً:" لول ابن كثٌر ونافع والكسابً: }أْدُخلُوا فًِ الّسِ
 ٌحتمل أمرٌن:

 أحدهما: ٌجوز أن ٌكون لؽة فً )الّسلم( الذي ٌعنى به اإلسبلم.
ْلِم{: الصلح، وهو ٌرٌد  والثانً: وٌجوز أن ٌرٌدوا بفتحهم األول من لوله: }اْدُخلُوا فًِ الّسِ

اإلسبلم، ألن اإلسبلم صلح، أال ترى أن المتال والحرب بٌن أهله موضوع، وأنهم أهل اعتماد 
ً بٌنهم، وفً دٌنهم، وؼلّظ  واحد، وٌد واحدة فً نصرة بعضهم لبعض، فإذا كان ذلن موضوعا

راد على المسلمٌن فً المساٌفة بٌنهم؛ كان صلحاً فً المعنى، فكؤنه لٌل: ادخلوا فً الصلح، والم
 .(٘ٗٔ)به اإلسبلم"

                                                                                                                                                                               

من معلمته النبٌلة . والضمٌر فً " للتما " للساعٌان فً الصلح وهما الحارث ابن عوؾ وهرم  ٙٔ(دٌوانه : 5ٖٔ)
بن سنان ، وذلن فً حرب عبس وذبٌان . ولوله : " واسعًا " أي : لد استمر األمرواطمؤنت النفوس فاتسع للناس 

 لد حمبل الحمالة فً أموالهما ، لٌصطلح الناس. فٌه ما ال ٌتسع لهم فً زمن الحرب . وكان الحارث وهرم
(هو األشعث بن لٌس الكندٌن وكان وفد على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً السنة العاشرة فً سبعٌن راكبا من كندة ثم ٓٗٔ)

بكر ارتد فٌمن ارتد من العرب . ولاتل فً الردة حتى هزم ثم استسلم وأسر ولدموا به على أبً بكر فمال له أبو 
: ماذا ترانً أصنع بن ؟ فإنن لد فعلت ما علمت لال األشعث : تمن علً فتفكنً من الحدٌد وتزوجنً أختن 
فإنً لد راجعت وأسلمت . فمال أبو بكر : لد فعلت! فزوجه ام فروة بنت أبً لحافة ، فكان بالمدٌنة حتى فتح 

 . ، وله ثبلث وستون سنة ٓٗالعراق . ثم شهد الفتوح حتى مات سنة 
 .ٕٗ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٔٗٔ)
(. وفً الصحٌحٌن : "أمْرُت أْن ألاتَل الناس حتى ٕٕ( وصحٌح مسلم برلم )ٕ٘(صحٌح البخاري برلم )ٕٗٔ)

 ٌمولوا : ال إله إال هللا ، فإذا لالوها عصموا منً دماءهم وأموالهم إال بحمها ، وحسابهم على هللا".
 .ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب: ٖٗٔ)
 .5ٖٕ-5ٕٕ/ٕ، والحجة: 1ٔٔ-1ٓٔ، والسبعة:ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٗفسٌر الطبري: ( انظر: تٗٗٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.5ٖٕ-5ٕٕ/ٕ( الحجة:٘ٗٔ)



والمراءة الثانٌة: ولرأته عامة لرأة الكوفٌٌن بكسر )السٌن(، وهم مختلفون فً تفسٌره على 
 لولٌن: 

 أحدهما: توجٌهه إلى اإلسبلم ، بمعنى ادخلوا فً اإلسبلم كافة .
 والثانً: توجٌهه إلى الصلح ، بمعنى : ادخلوا فً الصلح ، وٌستشهد على أن ")السٌن( تكسر ،

 :  (ٙٗٔ)وهً بمعنى الصلح بمول زهٌر ابن أبً سلمى
ْلَم َواِسًعا        بَِماٍل َوَمْعُروٍؾ ِمَن األْمِر نَْسلَِم   َولَْد لُْلتَُما إْن نُْدِرِن الّسِ

ولال الجوهري : "والسلم الصلح، ٌفتح وٌكسر، وٌذكر وٌإنث، وأصله من االستسبلم  
 :(1ٗٔ)، ومنه لول الشاعر(2ٗٔ)واالنمٌاد ، ولذلن لٌل للصلح : سلم"

 أنابل إننً سلم        ألهلن فالبلً سلمً
وإن كان لد  -والمراءة األْولى بالصواب من لرأ بكسر )السٌن(، ألن ذلن إذا لرئ كذلن  

فإن معنى اإلسبلم : ودوام األمر الصالح عند العرب، أؼلُب علٌه من  -ٌحتمل معنى الصلح 
 .. وهللا أعلم(5ٗٔ)الصلح والمسالمة

لال الرازي : "أصل هذه الكلمة من االنمٌاد، لال هللا تعالى : } إِْذ لَاَل لَهُ َربُّهُ أَْسِلْم لَاَل  
[، واإلسبلم إنما سمً إسبلماً لهذا المعنى . وؼلب اسلم  ٖٔٔأَْسلَْمُت ِلَرّبِ اْلعَالَِمٌَن { ] البمرة : 

ا المعنى ، ألن عند الصلح ٌنماد كل السلم على الصلح وترن الحرب، وهذا أٌضاً راجع إلى هذ
 . (ٓ٘ٔ)واحد لصاحبه وال ٌنازعه فٌه

 :(ٔ٘ٔ)ولد اختلؾ أهل العلم فً أي الفرٌمٌن دعى إلى اإلسبلم كافة، وفٌه ألوال 
أحدها : أن المؤمور بها المسلمون ، والدخول فً السلم العمل بشرابع اإلسبلم كلها ، وهو لول 

، (2٘ٔ)وابن زٌد (ٙ٘ٔ)ابن عباس (٘٘ٔ)ومجاهد (ٗ٘ٔ)والربٌع (ٖ٘ٔ)، والسدي(ٕ٘ٔ)وهذا لول لتادة
 .(1٘ٔ)والضحان

وجه ُدعابه إلى ذلن األمُر له بالعمل بجمٌع شرابعه ، وإلامة جمٌع  لال الطبري: " 
أحكامه وحدوده ، دون تضٌٌع بعضه والعمل ببعضه، وإذا كان ذلن معناه ، كان لوله }كافة{ من 

فً العمل بجمٌع معانً السلم ، وال تضٌعوا شٌبًا منه ٌا  صفة }السلم{، وٌكون تؤوٌله : ادخلوا
 .(5٘ٔ)أهل اإلٌمان بدمحم وما جاء به"

والثانً : أنها نزلت فً أهل الكتاب ، آمنوا بمن سلؾ من األنبٌاء ، فؤُِمروا بالدخول فً اإلسبلم 
 . (ٔٙٔ)، والضحان(ٓٙٔ)، وهو لول ابن عباس

                                                             

من معلمته النبٌلة . والضمٌر فً " للتما " للساعٌان فً الصلح وهما الحارث ابن عوؾ وهرم  ٙٔ(دٌوانه : ٙٗٔ)
ستمر األمرواطمؤنت النفوس فاتسع للناس بن سنان ، وذلن فً حرب عبس وذبٌان . ولوله : " واسعًا " أي : لد ا

 فٌه ما ال ٌتسع لهم فً زمن الحرب . وكان الحارث وهرم لد حمبل الحمالة فً أموالهما ، لٌصطلح الناس .
 .٘ٓٔ/ٔ، واللسان)سلم(، وإعراب المرآن للنحاس:5ٕٗ/ٕ، وانظر: الحجة: ٖٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٗٔ)
/ ٖٔنابلة بنت عمر بن ٌزٌد األسٌدي وكان ٌهواها. انظر األؼانً  (البٌت لمسعدة بن البختري ٌموله ف1ًٗٔ)

 واللسان/ سلم/ وضبطت سلم فٌه بكسر السٌن وتسكٌن البلم. ٖٗوتفسٌر أسماء هللا الحسنى للزجاج/  2ٕٔ
 .ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: 5ٗٔ)
 .ٕٖ٘/٘( مفاتٌح الؽٌب: ٓ٘ٔ)
 وما بعدها.-ٕ٘٘/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ٘ٔ)
 .2ٕ٘/ٗ(:صٕٓٓٗر: تفسٌر الطبري)( انظٕ٘ٔ)
 .2ٕ٘/ٗ(:صٕٔٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ٘ٔ)
 .2ٕ٘/ٗ(:صٕٕٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ٘ٔ)
 .2ٕ٘/ٗ(:صٖٕٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘٘ٔ)
 .2ٕ٘/ٗ(:صٕٗٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ٘ٔ)
 .1ٕ٘/ٗ(:صٕ٘ٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2٘ٔ)
 .1ٕ٘/ٗ(:صٕٙٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1٘ٔ)
 .ٕ٘٘/ٗتفسٌر الطبري: ( 5٘ٔ)
 .2ٖٓ/ٕ(:ص 5ٗ٘ٔ، و تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٙ٘/ٗ(:ص 2ٔٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٙٔ)
 .ٕٙ٘/ٗ(:ص1ٔٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٙٔ)



ٌْد ابنً كعب  والثالث : أنها نزلت نزلت فً ثعلبة ، وعبد هللا بن سبلم وابن ٌامٌن وأسد وأَس
 .(ٕٙٔ)كلهم من ٌهود. وهو لول عكرمة -وَسْعٌَة بن عمرو ولٌس بن زٌد 

والصواب أن هللا جل ثناإه أمر الذٌن آمنوا بالدخول فً العمل بشرابع اإلسبلم كلها ،  
لون بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، و بما حاء به ، والمصدلون بمن لبله من ولد ٌدخل فً }الذٌن آمنوا{ المصّدِ

األنبٌاء والرسل ، وما جاءوا به ، ولد دعا هللا عز وجل كبل الفرٌمٌن إلى العمل بشرابع اإلسبلم 
وحدوده ، والمحافظة على فرابضه التً فرضها ، ونهاهم عن تضٌٌع شًء من ذلن ، فاآلٌة 

 .(ٖٙٔ)ض بها دون بعضعامة لكل من شمله اسم " اإلٌمان " ، فبل وجه لخصوص بع
ولد روي عن مجاهد فً لول هللا عز وجل : " ادخلوا فً السلم كافة " ، لال : ادخلوا  

 .(ٗٙٔ)فً اإلسبلم كافة ، ادخلوا فً األعمال كافة"
 : (٘ٙٔ)[، تؤوٌبلن1ٕٓوفً لوله تعالى:}َكافَّةً{]البمرة: 

وتكون } كافة { حاالً من الواو فً أحدهما : عابد إلى الذٌن آمنوا، أن ٌدخلوا جمٌعاً فً السلم. 
ابن  (5ٙٔ)ومجاهد (1ٙٔ)والربٌع (2ٙٔ)، والسدي(ٙٙٔ)وهذا لول لتادةلوله تعالى: } ادخلوا {، 

 .(2ٕٔ)، والضحان(2ٔٔ)وابن زٌد (2ٓٔ)عباس
وهو أحد فتكون } كافة { حاالً من }السلم{. والثانً : عابد إلى السلم أن ٌدخلوا فً جمٌعه. 

 .(2ٖٔ)لولً مجاهد
: المعنى األول؛ "ألننا لو للنا بالمعنى الثانً: ادخلوا جمٌعاً فً السلم -وهللا أعلم-واأللرب 

صار معنى ذلن أن بعض المإمنٌن لم ٌدخل فً اإلسبلم؛ وحٌنبذ فبل ٌصح أن ٌوجه إلٌه النداء 
بوصؾ اإلٌمان؛ فالمعنى األول هو الصواب أن } كافة { حال من } السلم { ٌعنً ادخلوا فً 

إلسبلم كله؛ أي نفذوا أحكام اإلسبلم جمٌعاً، وال تدعوا شٌباً من شعابره، وال تفرطوا فً شًء ا
 .(2ٗٔ)منها؛ وهذا ممتضى اإلٌمان؛ فإن ممتضى اإلٌمان أن ٌموم اإلنسان بجمٌع شرابع اإلسبلم"

وٌجوز أن ٌكون }كافة{ حاال من }السلم{، ألنها تإنث كما تإنث الحرب.  لال الراؼب: " 
 : (2٘ٔ) لال

ْلُم تَؤُْخذُ ِمْنَها َما َرِضٌَت بِِه        َواْلَحْرُب ٌَْكِفٌَن ِمْن أَْنفَاِسَها ُجَرعُ   الّسِ
على أّن المإمنٌن أمروا بؤن ٌدخلوا فً الطاعات كلها، وأن ال ٌدخلوا فً طاعة دون  

 . (2ٙٔ)طاعة، أو فً شعب اإلسبلم وشرابعه كلها ، وأن ال ٌُخلوا بشًء منها"
جحه ابن كثٌر لاببل: " ومن المفسرٌن من ٌجعل لوله : } َكافَّةً { حاال من الداخلٌن ، ور 

أي : ادخلوا فً اإلسبلم كلكم، والصحٌح األول ، وهو أنَّهم أمروا ]كلهم[ أن ٌعملوا بجمٌع شعب 
 .(22ٔ)اإلٌمان وشرابع اإلسبلم ، وهً كثٌرة جًدا ما استطاعوا منها"

                                                             

 .ٕ٘٘/ٗ(:ص ٙٔٓٗ( تفسٌر الطبري)ٕٙٔ)
 .1ٕ٘-2ٕ٘/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٙٔ)
 .2ٕ٘/ٗ(:ص 5ٔٓٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗٙٔ)
 .2ٕٙ/ٌٔون:( انظر: النكت والع٘ٙٔ)
 .2ٕ٘/ٗ(:صٕٓٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٙٔ)
 .2ٕ٘/ٗ(:صٕٔٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٙٔ)
 .2ٕ٘/ٗ(:صٕٕٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٙٔ)
 .2ٕ٘/ٗ(:صٖٕٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٙٔ)
 .2ٕ٘/ٗ(:صٕٗٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٓٔ)
 .1ٕ٘/ٗ(:صٕ٘ٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔٔ)
 .1ٕ٘/ٗ(:صٕٙٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٔ)
 .2ٕ٘/ٗ(:ص 5ٔٓٗ(انظر: تفسٌر الطبري)2ٖٔ)
 ..ٙ-٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2ٗٔ)
 . وفٌه ٌخاطب خفاؾ بن ندبة.ٖ/ٙ( البٌت لعباس بن مرداس كما فً اللسان)أبس(: ص2٘ٔ)
 .ٕٕ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2ٙٔ)
 .ٙٙ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 22ٔ)



ٌَْطاِن{ ]البمرة : }َواَل تَتَّ  لوله تعالى:  أي ال تسلكوا الطرٌك  [، "1ٕٓبِعُوا ُخطَُواِت الشَّ
 .(21ٔ)التً ٌدعوكم إلٌه الشٌطان"

 .(25ٔ)لال البٌضاوي:" بالتفرق والتفرٌك" 
صلى  -لال مماتل بن سلٌمان:" ٌعنى تزٌٌن الشٌطان فإن السنة األولى بعد ما بعث دمحم 

 .(1ٓٔ)الشٌطان"ضبللة من خطوات   -هللا علٌه وسلم
لال الماسمً: " أي : طرله التً ٌؤمركم بها فـ : } إِنََّما ٌَؤُْمُركُْم ِبالسُّوِء َواْلفَْحَشاِء َوأَْن  

ِ َما ال تَْعلَُموَن { ] البمرة :  [ و : } إِنََّما ٌَْدعُو ِحْزبَهُ ِلٌَُكونُوا ِمْن أَْصَحاِب  5ٙٔتَمُولُوا َعلَى َّللاَّ
 .(1ٔٔ)[" ٙر : السَِّعٌِر { ] فاط

 .(1ٕٔ)لال الصابونً: " أي ال تتبعوا طرق الشٌطان وإؼواءه" 
لال ابن عثٌمٌن:" نهً بعد أمر؛ ألن اتباع خطوات الشٌطان ٌخالؾ الدخول فً السلم  
 .(1ٖٔ)كافة"

هما فً   و}ُخطَُواِت{: "جمع ُخطوة؛ و)الخطوة( فً األصل هً ما بٌن المدمٌن عند مّدِ
 .(1ٗٔ)المشً"
 :(1٘ٔ)تعالى:}ُخطَُواِت{، وجوه من المراءةوفً لوله  

ابن كثٌر وابن عامر والكسابً وحفص عن . لرأ بها مثملةأحدها:}ُخطَُواِت{، بضم)الطاء( 
 عاصم.
 خفٌفة. فً رواٌة ابن فلٌح عن أصحابه عن ابن كثٌر.:}ُخطَُواِت{، بضم)الطاء(  والثانٌة:

نافع وأبو عمرو وعاصم فً رواٌة أبً بكر والثالث: }ُخْطَواِت{، بسكون)الطاء( خفٌفة. لرأ بها 
 وحمزة.
و"ضم )الطاء( من }خطوات{ وإسكانها لؽتان : حجازٌة وتمٌمٌة، ولد لرئ لا الماسمً:  

 .(1ٙٔ)بهما فً السبع"
اإلسبلم  لال الطبري:" وطرٌُك الشٌطان الذي نهاهم أن ٌتبعوه هو ما خالؾ حكم 

 .(12ٔ)وشرابعه، ومنه تسبٌت السبت وسابر سنن أهل الملل التً تخالؾ ملة اإلسبلم"
ٌَْطاِن{ ]البمرة :  وفً لوله تعالى:  َّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّ  [، تفسٌران:1ٕٓ}َواَل تَت

 . (11ٔ)أحدهما: أن"خطوات الشٌطان: عمله". لاله ابن عباس
 .(15ٔ) عته". وهذا لول السديوالثانً: أن إتباع خطوات الشٌطان: "طا

، أي: "فإنه عدو لكم ظاهر [، 1ٕٓلوله تعالى:}إِنَّهُ لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌٌِن{ ]البمرة :  
 .(5ٓٔ)العداوة"
 .(5ٔٔ)لال البٌضاوي:أي" ظاهر العداوة" 
ؾ : "أؼش عباد هللا لعَبٌِد هللا الشٌطان"  لال ُمَطّرِ

(ٔ5ٕ). 

                                                             

 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر: 21ٔ)
 .ٖٗٔ/ٔتفسٌر البٌضاوي: ( 25ٔ)
 .1ٓٔ/ٔ( تفسٌر مماتل: 1ٓٔ)
 .2ٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٔٔ)
 .1ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٕٔ)
 .ٙ/ٗ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1ٖٔ)
 .ٙ/ٗ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1ٗٔ)
 .2ٗٔ( انظر: السبعة:1٘ٔ)
 .2ٗ/ٕ( تحاسن التؤوٌل: 1ٙٔ)
 .1ٕ٘/ٗ( تفسٌر الطبري:12ٔ)
 .2ٖٔ/ٕ(:ص 5٘ٔٔحاتم)( انظر: تفسٌر ابن أبً 11ٔ)
 .2ٖٔ/ٕ(:ص 5ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)15ٔ)
 .1ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٓٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 5ٔٔ)



بٌٌِن { وهو لَم ٌُْبِد لنا  لال الطبرانً: "  فإن لٌل : كٌَؾ لال هللا تعالى : } إِنَّهُ لَكُْم َعُدوٌّ مُّ
ٌَْل : لد كاَن إبداإهُ العداوةَ ألبٌنا آدَم علٌه السبلم حٌن امتنَع من السُّجوِد له ولال : أنا  شخصهُ ؟ لِ

 .(5ٖٔ)أبداًء وإظهاراً لنا"خٌٌر منه ، فكان إبداُإه وإظهاره العداوةَ ألبٌنا آدم علٌه السبلم 
والعدو المبٌن، ال ٌؤمر إال بالسوء والفحشاء، وما به الضرر  لال الشٌخ السعدي: " 
 .(5ٗٔ)علٌكم"
 ") ًّ و)العدو(: "من ٌبتؽً لن السوء؛ وهو ضد )الول

(ٔ5٘). 
ِبٌٌن{]البمرة:   :(5ٙٔ)[معنٌان1ٕٓوفً لوله تعالى:}إِنَّهُ لَكُْم َعُدوٌّ مُّ

 ه .أحدهما : مبٌن لنفس
 واآلخر : مبٌن بعدوانه.

وكبل المولٌن صحٌحٌن، ألن " الشٌطان بٌِّن العداوة؛ ومظهر لعداوته؛ أال ترى إلى إبابه  
 .(52ٔ)السجود ألبٌنا آدم مع أن هللا أمره به فً جملة المبلبكة"

 :(51ٔ)واختلفوا فٌمن أبان به عدوانه على لولٌن  
 أحدهما : بامتناعه من السجود آلدم .

ٌَّتَهُ إِالَّ لَِلٌبلً{ ] اإلسراء :   [ . ٕٙوالثانً : بموله :}ألَْحتَنَِكنَّ ذُّرِ
ْلمِ  فإن لال لابل: كٌؾ ٌمول: } لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "  { ونحن لد عرفنا  اْدُخلُوا فًِ الّسِ

ن لولوا من لبل أن اإلٌمان أكمل من اإلسبلم؛ لموله تعالى: }لالت األعراب آمنا لل لم تإمنوا ولك
 [، للنا: إن هذا األمر ممٌد بما بعد لوله: }ٗٔأسلمنا ولما ٌدخل اإلٌمان فً للوبكم{؟ ]الحجرات: 

ْلمِ  {؛ و}  َكافَّةً {؛ فٌكون األمر هنا منصباً على لوله تعالى: } َكافَّةً {؛ وهو لوله تعالى: }  فًِ الّسِ
فٌه للمبالؽة، مثل: راوٌة، سالٌة، { اسم فاعل ٌطلك على من ٌكؾ ؼٌره؛ فتكون التاء  َكافَّةً 

{ بمعنى كافاً؛ والتاء  َكافَّةً عبلمة... وما أشبه ذلن؛ والتاء فً هذه األمثلة للمبالؽة؛ فٌكون } 

ا 1ٕللمبالؽة؛ لالوا: ومنه لوله تعالى: }وما أرسلنان إال كافة للناس{ ]سبؤ:  ً لهم عمَّ [، أي كافا
 .(55ٔ)ٌضرهم لتخرجهم من الظلمات إلى النور"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: فضل اإلٌمان؛ لموله تعالى: } ٌا أٌها الذٌن آمنوا {؛ ألن هذا النداء تشرٌؾ  - ٔ

 وتكرٌم.
ومنها: أن اإلٌمان ممتض المتثال األمر؛ ألن هللا صدَّر األمر بهذا النداء؛ والحكم ال ٌمرن  - ٕ

وال شن أن اإلٌمان ٌمتضً امتثال أمر بوصؾ إال كان لهذا الوصؾ أثر فٌه؛ وهذه الفابدة مهمة؛ 
 هللا عّز وجّل.

 ومنها: وجوب تطبٌك الشرع جملة، وتفصٌبلً؛ لموله تعالى: } ادخلوا فً السلم كافة {. - ٖ
ومنها: أن اإلنسان ٌإمر بالشًء الذي هو متلبس به باعتبار استمراره علٌه، وعدم اإلخبلل  - ٗ

ٌن آمنوا ادخلوا فً السلم كافة {؛ ومثل هذا لوله تعالى: }ٌا بشًء منه؛ لموله تعالى: } ٌا أٌها الذ
[ ٌعنً: ٖٙٔأٌها الذٌن آمنوا آمنوا باهلل ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله{ ]النساء: 

 استمروا على ذلن.
ومنها: تحرٌم اتباع خطوات الشٌطان؛ لموله تعالى: } وال تتبعوا خطوات الشٌطان {؛  - ٘

تبع الشٌطان فً سٌره؛ ألن هللا بٌن فً آٌة أخرى أن الشٌطان ٌؤمر بالفحشاء، والمعنى: أن ال ن

                                                                                                                                                                               

 .2ٖٔ/ٕ(:ص 5ٖ٘ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٕٔ)
 .1ٗٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: 5ٖٔ)
 .5ٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: 5ٗٔ)
 .2/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5٘ٔ)
 .1ٕٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:5ٙٔ)
 .2/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:52ٔ)
 .1ٕٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:51ٔ)
 .2/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 55ٔ)



وما كان كذلن فإنه ال ٌمكن لعالل أن ٌتبعه؛ فبل ٌرضى أحد أن ٌتبع الفحشاء والمنكر؛  والمنكر؛
[ ، ثم لال تعالى: } ٙوأٌضاً الشٌطان لنا عدو، كما لال تعالى: }إن الشٌطان لكم عدو{ ]فاطر: 

عدواً {؛ وال أحد من العمبلء ٌتبع عدوه؛ إذا كان الشٌطان ٌؤمر بالفحشاء والمنكر، وكان  فاتخذوه
؛ -أن ٌتابعه اإلنسان فً خطواته  -فضبلً عن ممتضى اإلٌمان  -عدواً لنا، فلٌس من العمل 

ٌَّنها هللا عّز وجّل: ٌؤمر بـ  « المنكر»وهً عظابم الذنوب؛ و  -« الفحشاء»وخطوات الشٌطان ب
وهو ما دونها من المعاصً؛ فكل معصٌة فهً من خطوات الشٌطان؛ سواء كانت تلن  -

المعصٌة من فعل المحظور، أو من ترن المؤمور، فإنها من خطوات الشٌطان؛ لكن هنان أشٌاء 
، والشرب (ٔ)بٌن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أنها من فعل الشٌطان، ونص علٌها بعٌنها، مثل: األكل بالشمال

؛ وكذلن االلتفات فً الصبلة اختبلس ٌختلسه (ٖ)، واألخذ بالشمال، واإلعطاء بالشمال(ٕ)مالبالش
؛ فهذه المنصوص علٌها بعٌنها واضحة؛ وؼٌر المنصوص علٌها (ٗ)الشٌطان من صبلة العبد

 ٌمال فٌها: كل معصٌة فهً من خطوات الشٌطان.
الكفار من خطوات الشٌطان؛ ألن  ومن فوابد اآلٌة: تحرٌم التشبه بالكفار؛ ألن أعمال - ٙ

 والعٌاذ باهلل. - الشٌطان ٌؤمر بالفحشاء والمنكر؛ وال أنكر من الكفر
 ومنها: شدة عداوة الشٌطان لبنً آدم؛ لموله تعالى: } إنه لكم عدو مبٌن{. - 2
ومنها: أنه ال ٌمكن أن ٌؤمرنا الشٌطان بخٌر أبداً؛ إذ إن عدون ٌسره مساءتن، وٌؽمه  - 1

 [ .ٙسرورن؛ ولهذا لال تعالى فً آٌة أخرى: }إن الشٌطان لكم عدو فاتخذوه عدواً{ ]فاطر: 
ومنها: لرن الحكم بعلته؛ لموله تعالى: } ال تتبعوا خطوات الشٌطان { ثم علل: } إنه لكم  - 5

 عدو مبٌن {.
طمبن إلٌها النفس؛ وٌتفرع على هذه الفابدة: أنه ٌنبؽً لمن أتى باألحكام أن ٌمرنها بالعلل التً ت

فإن كانت ذات دلٌل من الشرع لرنها بدلٌل من الشرع؛ وإن كانت ذات دلٌل من العمل، والمٌاس 

لرنها بدلٌل من العمل، والمٌاس؛ وفابدة ذكر العلة أنه ٌبٌن سمو الشرٌعة وكمالها؛ وأنه تزٌد به 
 ة.الطمؤنٌنة إلى الحكم؛ وأنه ٌمكن إلحاق ما وافك الحكم فً تلن العل

 المرآن
َ َعِزٌٌز َحِكٌٌم )  [2ٕٓ({ ]البمرة : 2ٕٓ}فَِإْن َزلَْلتُْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءتْكُُم اْلبٌَِّنَاُت فَاْعلَُموا أَن  ّللا 

 التفسٌر:
فإن انحرفتم عن طرٌك الحك، من بعد ما جاءتكم الحجج الواضحة من المرآن والسنة، فاعلموا 

شًء، حكٌم فً أمره ونهٌه، ٌضع كل شًء فً موضعه  أن هللا عزٌز فً ملكه ال ٌفوته
 المناسب له.
فإن أخطؤتم الحك، فضللتم عنه، وخالفتم  أي:" [،5ٕٓلوله تعالى:}فَإِن َزلَْلتُم{]البمرة: 

 .(ٕٓٓ)اإلسبلم وشرابعه"

 .(ٕٔٓ)فإن أخطؤتم الحك ، فضللتم عنه" لال الطبري: " 
 (ٕٕٓ)لال البٌضاوي:" عن الدخول فً السلم" 
 .(ٖٕٓ)الرازي: " أي: أخطؤتم الحك وتعدٌتموه" لال 

                                                             
 ٕ٘ٙ٘: آداب الطعام والشراب وأحكامهما، حدٌث رلم ٖٔ، كتاب األشربة، باب 5ٖٓٔأخرجه مسلم ص (ٔ)
[ٔٓ٘ ]ٕٕٓٓ. 

 ٕ٘ٙ٘: آداب الطعام والشراب وأحكامها، حدٌث رلم ٖٔ، كتاب األشربة، باب 5ٖٓٔراجع مسلماً ص (ٕ)
[ٔٓ٘ ]ٕٕٓٓ. 

؛ لال األلبانً: ٕٖٙٙ: األكل بالٌمٌن، حدٌث رلم 1، كتاب األطعمة، باب 2ٕ٘ٙراجع ابن ماجة ص (ٖ)
 (.ٕٖٙٙ – ٖٕٗٙ، حدٌث رلم ٕٕ٘/ٕ"صحٌح" )صحٌح ابن ماجة 

 .2٘ٔ: االلتفات فً الصبلة، حدٌث رلم 5ٖ، كتاب األذان، باب ٓٙ – 5٘ي صأخرجه البخار (ٗ)
 .5ٕ٘/ٗ(تفسٌر الطبري: ٕٓٓ)
 .5ٕ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕٔٓ)
 .ٖٕ٘/ٔ، ونمله الزمخشري بتمامه فً الكشاؾ: ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر االلبٌضاوي: ٕٕٓ)



 .(ٕٗٓ)لال ابُن ِحبان : "أي: أْخَطؤْتُْم" 
 .(ٕ٘ٓ)لال الزجاج:" تنحٌتم عن المصد والشرابع" 
 .(ٕٙٓ)لال الواحدي:" تنحٌتم عن المصد والشرابع فً تحرٌم السبت ولحوم اإلبل" 
 .(2ٕٓ)لال المرطبً: " أي تنحٌتم عن طرٌك االستمامة" 
 .(1ٕٓ)الشوكانً: " أي تنحٌتم عن طرٌك االستمامة"لال  
لال الطبرانً: " إن َعَدْلتُْم عن الطرٌِك المستمٌم بالخروِج عن طاعِة هللا إلى  
 .(5ٕٓ)المعصٌة"
 .(ٕٓٔ)لال الصابونً:" أي إن انحرفتم عن الدخول فً اإلسبلم" 

 [،على ألوال :5ٕٓواختلؾ فً لوله تعالى:}فَإِن َزلَْلتُم{]البمرة: 
 .(ٕٔٔ)أحدها : معناه عصٌتم 

 .(ٕٕٔ)والثانً : معناه تركتم اإلسبلم. لاله ابن عباس
 .(ٖٕٔ)والثالث : إن ضللتم وهذا لول السدي"

للت: وإن تعددت عبارات المفسرٌن فً معنى لوله}زللتم{، فإن المعانً متماربة. وهللا  
 تعالى أعلم.
راء وؼٌر ذلن، ٌمال : زل ٌزل وأصل )الزلل( فً المدم، ثم استعمل فً االعتمادات واآل 

 .(ٕٗٔ)زال وزلبل وزلوال ، أي دحضت لدمه
اِل العدوي } فَإِْن َزِلْلتُْم{ بكسر البلم األولى، وهما لؽتان كضللت   ولرأ أبو السمَّ
 .(ٕٙٔ)، والمعنى "فإن ضللتم وعرجتم عن الحك"(ٕ٘ٔ)وضللت
 من[؛ أي: "5ٕٓ]البمرة : لوله تعالى: }ِمْن بَْعِد َما َجاَءتْكُُم اْلبٌََِّناُت{  

 .(2ٕٔ)بعد مجًء الحجج الباهرة والبراهٌن الماطعة على أنه حك"
 .(1ٕٔ)لال الواحدي:" ٌعنى: المرآن ومواعظه" 
 .(5ٕٔ)لال البٌضاوي:" اآلٌات والحجج الشاهدة على أنه الحك" 
أي المعجزات وآٌات المرآن ، إن كان الخطاب للمإمنٌن ، فإن كان  لال المرطبً:" 

 .(ٕٕٓ)طاب ألهل الكتابٌن فالبٌنات ما ورد فً شرعهم من اإلعبلم بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص والتعرٌؾ به"الخ

                                                                                                                                                                               

 .ٖٗ٘/٘( مفاتٌح الؽٌب: ٖٕٓ)
 .5ٗٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: ٕٗٓ)
 .1ٕٓ/ٔ( معانً المرآن: ٕ٘ٓ)
 .5ٕ/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٕٙٓ)
 .ٕٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٕٓ)
 .ٕٔٔ/ٔ( فتح المدٌر: 1ٕٓ)
 .5ٗٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: 5ٕٓ)
 .1ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٓٔ)
 .1ٕٙ/ٔ(انظر: النكت والعٌون: ٕٔٔ)
ٌْعَتِكُْم ِمْن . وحكا الطبرانً عنه:" َمْعنَاهُ : فَإْن ِمْلتُْم إلَى ٕٓٙ/ٗ(:ص1ٕٓٗ( انظر: تفسٌر الطبر)ٕٕٔ) ِل َشِر أوَّ

ٌِْم لُُحوِم اإلبِل َوالسَّْبِت".] تفسٌر الطبرانً:   [.5ٗٔ/ٔتَْحِر
 .5ٕ٘/ٗ(:ص2ٕٓٗ( انظر: تفسٌر الطبر)ٖٕٔ)
، وتفسٌر المرطبً: 5ٕ/ٗ، والتفسٌر البسٌط: 5ٕٔ، والمفردات: ٔ٘٘ٔ - ٓ٘٘ٔ/ ٕ( انظر: تهذٌب اللؽة: ٕٗٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ، وفتح المدٌر: ٕٗ/ٖ
 .5ٗٔ/ٔ، وتفسٌر الطبرانً: ٖٗ٘/٘: مفاتٌح الؽٌب: ( انظرٕ٘ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٕٙٔ)
 .1ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٕٔ)
 .5ٖ/ٗ( التفسٌر البسٌط: 1ٕٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 5ٕٔ)
 .ٕٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕٕٓ)



من بعد ما جاءتكم ُحَججً وبٌِّنات هداي" لال الطبري: " 
(ٕٕٔ). 

داً ملسو هيلع هللا ىلص َوَشَرابِعَهُ"  لال الطبرانً: " الدَّالَالَِت َواْلُحَججِ ؛ ٌَْعنًِ ُمَحمَّ
(ٕٕٕ). 

 .(ٖٕٕ)لال الزمخشري:" أى الحج والشواهد على أّن ما دعٌتم إلى الدخول فٌه هو الحك" 
لال الشوكانً:" أي الحجج الواضحة والبراهٌن الصحٌحة أن الدخول فً اإلسبلم هو  
 .(ٕٕٗ)الحك"

 .(ٕٕ٘)لال الراؼب: " ولفظ }البٌنات{ عام فٌما حولنا من المعارؾ العملٌة والسمعٌة" 

ن بَْعِد َما َجآَءتْكُُم اْلَبٌِّنَاُت{]البمرة:وفً لوله    [، أربعة تؤوٌبلت :5ٕٓتعالى:}ّمِ
 أحدها : أنها حجج هللا ودالبله .
 . (ٕٕٙ)والثانً : دمحم، وهو لول السدي

 ٌدل علٌه بؤن محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص والمرآن ، من حجج هللا على الذٌن خوطبوا بهاتٌن اآلٌتٌن. 
 . (2ٕٕ)موالثالث : اإلسبل

 .(1ٕٕ)والرابع : المرآن واإلسبلم، وهو لول ابن جرٌج
َ َعِزٌٌز َحِكٌٌم{:  أي "اعلموا أن هللا ؼالب ال ٌعجزه االنتمام  لوله تعالى: } فَاْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 .(ٖٕٓ) (5ٕٕ)ممن عصاه ، حكٌم فً خلمه وصنعه"
 .(ٖٕٔ)عزٌز فً نممته ، حكٌم فً أمره لال الربٌع:" 
 .(ٕٖٕ)ال ٌعجزه االنتمام، }َحِكٌٌم{ ال ٌنتمم إال بحك"البٌضاوي: }عزٌز{:"لال  
لال الزجاج:" معنى }عزٌز{: ال ٌعجزونه وال ٌعجزه شًء. ومعنى }حكٌم{، أي حكٌم  

 .(ٖٖٕ)فٌما فطركم علٌه، وفٌما شرع لكم من دٌنه"

 .(ٖٕٗ)ه"لال المرطبً: "}َعِزٌٌز{ ال ٌمتنع علٌه ما ٌرٌده.} َحِكٌٌم{ فٌما ٌفعل 
ولوله : }فَاْعلَُمواْ{ نهاٌة فً الوعٌد ؛ ألنه ٌجمع من ضروب الخوؾ ما ال ٌجمعه الوعٌد  

بذكر العماب، وربما لال الوالد لولده : إن عصٌتنً فؤنت عارؾ بً وأنت تعلم لدرتً علٌن 
أبلػ من ذكر الضرب وؼٌره . فظهر تسبب  -فً الزجر  -وشدة سطوتً . فٌكون هذا الكبلم 

 .(ٖٕ٘)زاء فً اآلٌة بما أشعر به من الزجر والتهدٌد على الشرط المشٌر إلى ذنبهم وجرمهمالج
 : (ٖٕٙ)وذكر أهل العلم أن )العزٌز( له ثبلثة معانٍ  

؛ لموله تعالى: }وما لدروا هللا حك لدره -أحدها: عزة لْدر:  أي أنه عّز وجّل عظٌم المدر 
 [ اآلٌة.2ٙ]الزمر: واألرض جمٌعاً لبضته ٌوم المٌامة...{ 

                                                             

 .5ٕ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕٕٔ)
 .5ٗٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: ٕٕٕ)
 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٖٕٕ)
 .ٕٔٔ/ٔتح المدٌر: ( فٕٕٗ)
 .ٖٖٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕٕ٘)
 .ٕٓٙ/ٗ(:ص5ٕٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕٙ)
 .5ٕٙ-1ٕٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 2ٕٕ)
 .ٕٓٙ/ٗ(:صٖٓٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٕ)
 .5ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٕٕ)
هذا كبلم هللا فبل ٌمول كذا الحكٌم ال (ٌحكى أن لاربا لرأ }ؼفور رحٌم{ فسمعه أعرابً فؤنكره، ولال إن كان ٖٕٓ)

 (.1ٓٔ/ٌ٘ذكر الؽفران عند الزلل ألنه إؼراء علٌه.)مفاتٌح الؽٌب: 
 .ٕٓٙ/ٗ(:صٖٔٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ، وفتح المدٌر: ٖٕ٘/ٔ، وانظر: تفسٌر الكشاؾ: ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٖٕ)
 .1ٕٓ/ٔ( معانً المرآن: ٖٖٕ)
 .ٕٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٕٗ)
 .2٘/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖٕ٘)
 .ٓٔ/ ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٕٙ)



؛ وهذا أظهر -أي أنه سبحانه وتعالى ؼالب ال ٌؽلبه شًء  -والثانً: عزة لهر: فمعناها الؽلبة 
 معانٌها.

مؤخوذ من لولهم: )أرض عزاز( أي  -والثالث:عزة امتناع: ومعناها أنه ٌمتنع أن ٌناله السوء 
 لوٌة صلبة ال تإثر فٌها األلدام.

 الفوابد:
ٌة: الوعٌد على من زّل بعد لٌام الحجة علٌه؛ لموله تعالى: } فإن زللتم من بعد من فوابد اآل - ٔ

ما جاءتكم البٌنات {؛ فإن لٌل: من أٌن ٌؤتً الوعٌد؟ للنا: من لوله تعالى: } فاعلموا أن هللا عزٌز 
تنزٌل الشًء فً مواضعه؛ فإذا « : الحكمة»الؽلبة، والمهر؛ و « العزة»حكٌم {؛ ألن من معانً 

ل بكم ما تتبٌن به عزته؛ ألن هذا هو ممتضى حكمته.  كان هنان ؼلبة وحكمة، فالمعنى: أنه سٌنّزِ
 ومنها: أن هللا تعالى ألام البٌنات بالعباد؛ لموله تعالى: } من بعد ما جاءتكم البٌنات {. - ٕ
ة؛ لموله تعالى: ومنها: أنه ال تموم الحجة على اإلنسان، وال ٌستحك العموبة إال بعد لٌام البٌن - ٖ

} من بعد ما جاءتكم البٌنات {؛ ولهذا شواهد كثٌرة من الكتاب والسنة تدل على أن اإلنسان ال 
 حجة علٌه حتى تموم علٌه البٌنة.

وفً اآلٌة دلٌل على أن عموبة العالم بالذنب أعظم من عموبة الجاهل به ، ومن لم تبلؽه  -ٗ
 .(2ٖٕ)عدعوة اإلسبلم ال ٌكون كافرا بترن الشراب

ومنها: وجوب اإلٌمان بؤسماء هللا، وما تضمنته من صفات؛ لموله تعالى: } فاعلموا { علم  - ٘
اعتراؾ، وإلرار، ولبول، وإذعان؛ فمجرد العلم ال ٌكفً؛ ولهذا فإن أبا طالب كان ٌعلم أن النبً 

ٌنفعه إلراره؛ فاإلٌمان لٌس  ملسو هيلع هللا ىلص على حك، وأنه رسول هللا؛ لكنه لم ٌمبل، ولم ٌذعن؛ فلهذا لم
 مجرد اعتراؾ بدون لبول وإذعان.

؛ وإثبات ما تضمناه -« الحكٌم»، و « العزٌز»وهما  -ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا  - ٙ

 وهً العزة، والُحكم، والحكمة. -من صفة 
 المرآن

ُ ِفً ظُلٍَل ِمَن  ِ تُْرَجُع }َهْل ٌَْنظُُروَن إاِل  أَْن ٌَأْتٌَُِهُم ّللا  ًَ اْْلَْمُر َوإِلَى ّللا  اْلغََماِم َواْلَماَلئَِكةُ َولُِض
 [ٕٓٔ({ ]البمرة : ٕٓٔاْْلُُموُر )
 التفسٌر:

ما ٌنتظر هإالء المعاندون الكافرون بعد لٌام األدلة البٌنة إال أن ٌؤتٌهم هللا عز وجل على الوجه 
لٌفصل بٌنهم بالمضاء العادل، وأن تؤتً البلبك به سبحانه فً ظُلَل من السحاب ٌوم المٌامة؛ 

 المبلبكة، وحٌنبذ ٌمضً هللا تعالى فٌهم لضاءه. وإلٌه وحده ترجع أمور الخبلبك جمٌعها.
ُ فًِ ظُلٍَل ِمَن اْلؽََماِم َواْلَمبَلبَِكةُ { ]البمرة :  لوله تعالى:  }َهْل ٌَْنظُُروَن إِالَّ أَْن ٌَؤْتٌَُِهُم َّللاَّ
ً إال أن ٌؤتٌهم هللا ٌوم المٌامة لفصل المضاء بٌن الخبلبك حٌث  ظرون[، "أي: ما ٌنتٕٓٔ شٌبا

 .(1ٖٕ)تنشك السماء وٌنزل الجبار َعزَّ َوَجلَّ فً ظلل من الؽمام والمبلبكة"
فهل ٌنتظر المكذبون إال أن ٌؤتٌهم َّللّا بما وعدهم به من الساعة والعذاب  لال المراؼً:" 

لم ولٌام الساعة ، وتؤتً المبلبكة وتنفّذ ما لضاه َّللّا فً ظلل من الؽمام عند خراب العا
 .(5ٖٕ)ٌومبذ"

لال الواحدي:" هل ٌنتظر التاركون الدخول فً السلم والمتبعون خطوات الشٌطان إال  
 .(ٕٓٗ)العذاب ٌوم المٌامة، ٌرٌد: أنه ال ثواب لهم، فبل ٌنتظرون إال العذاب"

وعدهم من الحساب والعذاب فً ظلل من أي: "إال أن ٌؤتٌهم هللا بما  لال الشوكانً: 
 .(ٕٔٗ)الؽمام والمبلبكة"

                                                             

 .ٕٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٖٕ)
 .ٕٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٖٕ)
 .ٙٔٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 5ٖٕ)
 .52-5ٙ/ٗ( التفسٌر البسٌط" ٕٓٗ)
 .ٕٔٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٕٔٗ)



ًَ أَْمُر َربَِّن{لال الزمخشري "   إتٌان َّللاَّ إتٌان أمره وبؤسه كموله :}َْو ٌَؤْتِ
، }جاَءهُْم بَؤْسُنا{ وٌجوز أن ٌكون المؤتى به محذوفا ، بمعنى أن ٌؤتٌهم َّللاَّ ببؤسه أو بنممته للداللة 

َ َعِزٌٌز{"علٌه بموله : }فَ  إِنَّ َّللاَّ
(ٕٕٗ). 

ٌَؤْتَِى أَْمُر َربَِّن { ]النحل :  لال النسفً: "  [ ]النحل : ٖٖأي أمر هللا وبؤسه كموله : } أَْو 
[، أو المؤتً به محذوؾ بمعنى أن ٌؤتٌهم ٗ[ ]األعراؾ : ٗ[، } فََجآَءَها َبؤْسُنَا { ]األعراؾ : ٖٖ

 .(ٖٕٗ)هللا ببؤسه للداللة علٌه بموله : }فاعلموا أن هللا عزٌز{ "
ٌؤتٌهم هللا نفسه؛ هذا ظاهر اآلٌة، وٌجب المصٌر إلٌه؛ ألن كل فعل  أيلال ابن عثٌمٌن:  

 .(ٕٗٗ)"أضافه هللا إلٌه فهو له نفسه؛ وال ٌعدل عن هذا الظاهر إال بدلٌل من عند هللا
ولوله: }ٌَْنظُُروَن{ بمعنى: ٌنتظرون، والنظر عند أهل اللؽة: الطلب إلدران الشًء،  

ةِ وتملٌب العٌن نحو الجهة التً فٌها  مَّ المربً المراد رإٌته، مما ٌدل على ذلن لوُل ذي الرُّ
(ٕٗ٘): 

واِفرُ  ًّ هل ٌُْجَزى بُكابًِ بِمثِْله            مراًرا وأْنفاِسً إلٌن الزَّ  فٌاَم
 وإنً متى أْشِرؾ على الَجاِنِب الذي     به أنِت من بٌَِن الَجوانِِب ناِظرُ 

اء، أي: المحب ال ٌستثٌب من النظر إلى فلو كان النظُر الرإٌةَ لم ٌطلب علٌه الجز 
 :(ٕٙٗ)محبوبه شٌبًا، بل ٌرٌد ذلن وٌتمناه، وٌدل على ذلن لول اآلخر
َكابُِب جاَوْزَن ِمٌبًل   ونْظَرة ذي ِشَجٍن وأَْمٍن             إذا ما الرَّ

لفت هذا على التوجه إلى الناحٌة التً المحبوُب فٌها، وتملٌب البصر نحوها، وما ٌعالج من الت
 :(2ٕٗ)والتملب، كمول اآلخر

 ًْ  ما ِسرُت ِمٌبًل وال َجاَوْزُت َمْرَحلةً      إال وذكرِن ٌَْلِوْي داٌبًا عُنُِم
 .(1ٕٗ)هذا الذي ذكرنا هو األصل فً اللؽة 
ثم ٌجوز أن ٌعنً بالنظر: الرإٌة؛ ألن تملٌب البصر نحو الُمْبَصر تتبعه  الرإٌة، ولد   

ٌجري على الشًء لفظ ما ٌتبعه وٌمترن به، كمولهم للِفنَاء: َعِذَرة، ولذي بطن اإلنسان: 
 .(5ٕٗ)ؼابط

والنظر فعل ٌستعمل على ضروب من المعانً، كلها ٌرجع إلى أصل  واحد، وهً  
 :(ٕٓ٘)فمن تلن المعانًطلب اإلدران، 

ٌَْر نَاِظِرٌَن إِنَاهُ{ ]األحزاب:  [ أي: ؼٌر ٖ٘أوال: النظر، بمعنى: االنتظار ، كموله تعالى: }َؼ
منتظرٌن إدراكه وبلوؼه، والمنتظر ٌطلب إدران ما ٌتولع، ٌمال: نظرته وانتظرته، ومنه لوله: 

ٌَْرِجُع اْلُمْرَسلُوَن{ ]النمل:   :(ٕٔ٘)ولال الحطٌبة [، ٖ٘}فَنَاِظَرةٌ بَِم 
 ولد نََظْرتُكُم إٌنَاَء صادرة     للِورِد طال بها َحوزي وتَْنساسً

 والناظُر إلى الشًء ٌطلُب إدران ما ٌلتمس ببصره، والنظر بالفكر إدران المعانً.

                                                             

 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕٕٗ)
 .ٗٔٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖٕٗ)
 .ٕٔ/ٖن عثٌمٌن: ( تفسٌر ابٕٗٗ)
 ، من لصٌدة ٌمدح فٌها ببلل بن أبً بردة بن أبً موسى األشعري.ٖٖٕ( دٌوانه:ٕ٘ٗ)
ولم ٌنسبه. ولوله وأمن كذا فً المخطوطة وفً "المفضلٌات": )وامك(  ٙ٘/ ٔ(البٌت فً "المفضلٌات" ٕٙٗ)

 ولعلها أصوب.
 . ولم أهتد لمابله..2ٖ/ ٕ، وفً "محاضرات األدباء" 5ٗ/ ٔ(البٌت فً "الحلة السٌراء" 2ٕٗ)
، ٓٓ٘ - 55ٗ، "المفردات" ص ٖٙٓٙ - ٖٖٓٙ/ ٗ، وتهذٌب اللؽة" 5ٗ-5ٖ/ٗ( انظر: التفسٌر البسٌط: 1ٕٗ)

 .ٕٗٔ/ ٕ)نظر(، "البحر المحٌط"  1ٙٗٗ - ٘ٙٗٗ/ 2"اللسان" 
، ٓٓ٘ - 55ٗ، "المفردات" ص ٖٙٓٙ - ٖٖٓٙ/ ٗ، وتهذٌب اللؽة" 5ٗ-5ٖ/ٗ( انظر: التفسٌر البسٌط: 5ٕٗ)
 .ٕٗٔ/ ٕ)نظر(، "البحر المحٌط"  1ٙٗٗ - ٘ٙٗٗ/ 2للسان" "ا
/ 2، "اللسان" ٓٓ٘ - 55ٗ، "المفردات" صٖٙٓٙ - ٖٖٓٙ/ ٗ( انظر: فً معانً النظر "تهذٌب اللؽة" ٕٓ٘)

 .5ٙ-5٘/ٗ)نظر(، والتفسٌر البشٌط:  1ٙٗٗ - ٘ٙٗٗ
 )نظر(. ٙٙٗٗ/ 2(البٌت للحطٌبة كما فً "اللسان" ٕٔ٘)



ٌِْهْم ٌَْوَماْلِمٌَاَمِة َواَل ٌُزَ  ْحَمة، كموله: }َواَل ٌَْنُظُر إِلَ ٌِهْم{ ]آل عمران: ثانٌا: التَّعَطُِّؾ والرَّ [. ذلن 22ّكِ
أن الرحمةَ تتبع النظر، فإن الواحَد منا إذا نظر إلى حال إنسان فرآه فً بلٌٍة أو شدةٍ َرِحَمهُ، ولو 

 لم ٌنظر إلٌه لم تداخله الرحمة، هذا هو األصل، ثم جعل الرحمة نظًرا.
ٌَْؾ َضَربُوا لََن ثالثا: االعتبار والتؤمل والتدبر، وهو فعل ؼٌر متعد، فمن ذلن لوله : }اْنُظْر َك

ِ اْلَكِذَب{ ]النساء: 5اأْلَْمثَاَل{ ]الفرلان:  ٌَْفتَُروَن َعلَى َّللاَّ ٌَْؾ  ْلَنا ٓ٘[ }اْنظُْر َك ٌَْؾ فَضَّ [ }اْنظُْر َك
[ ولد ٌتعدى هذا بالجار، كموله: }أََولَْم ٌَْنُظُروا فًِ َملَكُوِت ٕٔبَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض{ ]اإلسراء: 

ٌَْؾ ُخِلمَْت{ ]الؽاشٌة: 1٘ٔلسََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]األعراؾ: ا بِِل َك [. ولوله: }أَفَبَل ٌَْنظُُروَن إِلَى اإْلِ
 [.ٙ[. ولوله: }أَفَلَْم ٌَْنظُُروا إِلَى السََّماِء{ ]ق: 2ٔ

األكثر رابعا: والنظر ٌكون بمعنى الممابلة، تمول العرب: الجبل ٌنظر إلٌن أي: ٌمابلن، وذلن أن 
فً باب النظر أن الناظر ٌنظر فٌما ٌمابله، فلما كان األكثر فً هذا الباب الممابلة سمٌت الممابلة 

 نظًرا.
و)الظُّلَّة(: "ما ٌُْستََظلُّ به من الشمس، وٌسمى السحاُب َظلَّةً ألنه ٌُْستََظل بها، ومنه لوله:  

 .(ٕٕ٘)ًما تحته سموم"[، أراد: ؼ15ٌٔ}َعذَاُب ٌَْوِم الظُّلَِّة{ ]الشعراء: 
و)الظلل من الؽمام(: "عبارة عن لطع متفرلة كل لطعة منها تكون فً ؼاٌة الكثافة  

والعظم، فكل لطعة ظلة، والجمع ظلل، لال تعالى: }شكور وإذا ؼشٌهم موج كالظلل{ )لممان: 
ع ظلة، ( ولرأ بعضهم: }إال أن ٌؤتٌهم هللا فً ظبلل من الؽمام{ فٌحتمل أن ٌكون الظبلل جمٕٖ

 .(ٖٕ٘)كمبلل وللة، وأن ٌكون جمع ظل"
فإن للت : ِلَم ٌؤتٌهم العذاب فً الؽمام؟ للت : ألّن الؽمام مظنة  لال الزمخشري: " 

الرحمة ، فإذا نزل منه العذاب كان األمر أفظع وأهول ، ألن الشر إذا جاء من حٌث ال ٌحتسب 
أسّر ، فكٌؾ إذا جاء الشر من حٌث كان أؼم ، كما أن الخٌر إذا جاء من حٌث ال ٌحتسب كان 

ٌحتسب الخٌر ، ولذلن كانت الصاعمة من العذاب المستفظع لمجٌبها من حٌث ٌتولع الؽٌث. 
ِ ما لَْم ٌَُكونُوا  ومن ثمة اشتد على المتفكرٌن فً كتاب َّللاَّ لوله تعالى : }َوبَدا لَُهْم ِمَن َّللاَّ

ٌَْحتَِسبُوَن{"
(ٕ٘ٗ). 

إنهم ال ٌنتظرون العذاب، ولو انتظروا العذاب لدخلوا فً السلم كافة؟ لال الواحدي:" فإن لٌل: 
لٌل: انتظارهم العذاب ٌكون فً اآلخرة، ٌوم المٌامة ٌعلمون أنهم ال ثواب لهم فبل ٌنتظرون إال 
العذاب، أو نمول: لد ذكرنا أن هذا استفهام معناه النفً، بمعنى: ما ٌنتظرون، وٌكون هذا خبرا 

 .(ٕ٘٘)إال العذاب" -ملسو هيلع هللا ىلص  -ي: ال تنتظروا بعد تكذٌب دمحم بمعنى النهً، أ
 .(ٕٙ٘)ولرئ : )ظبلل( وهً جمع ظلة ، كملة ولبلل أو جمع ظل 
 :(2ٕ٘)[، على وجهٌنٕٓٔ}َواْلَمبَلبَِكةُ{ ]البمرة : واختلفت المراءة فً لوله تعالى: 

وفً لراءة عبدهللا : }َهْل ٌَْنُظُروَن إِالَّ أَْن لة، "أحدهما: }َواْلَمبَلبَِكةُ{، بالرفع عطفاً على لفظ الجبل
ُ والمبلبكة فًِ ظَُلٍل ِمَن اْلؽََماِم{" ٌَؤْتٌَُِهُم َّللاَّ
(ٕ٘1). 

ً محٌطة بهم، كما لال هللا تعالى: }كبل إذا دكت األرض    ٌعنً: "وتؤتٌهم المبلبكة أٌضا
؛ وفً حدٌث الصور الطوٌل الذي [ ٕٕ، ٕٔدكاً دكاً * وجاء ربن والملن صفاً صفاً{ ]الفجر: 

                                                             

، 1ٕٔ/ ٕ)ظل(، "تفسٌر الثعلبً"  1ٕٕٗ - ٕٕ٘ٗ/ ٖ. وانظر: تهذٌب اللؽة" 5ٙ/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٕٕ٘)
 )ظلل(. 2ٕ٘ٙ - 2ٖٕ٘/ ٘، "اللسان" ٕٓٓ/ ٕ، "المحرر الوجٌز" 2ٖٔ"المفردات" 

 .ٖٓٙ/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖٕ٘)
 .ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕٗ٘)
 .52/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٕ٘٘)
 .ٖٕ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الكشاؾ: ٕٙ٘)
 .٘/ٖ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٕ٘/ٔ، وتفسٌر الكشاؾ: ٕٔٙ-ٕٓٙ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 2ٕ٘)
 .ٕ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: 1ٕ٘)



أن السماء تشمك؛ فتشمك السماء الدنٌا بالؽمام، وتنزل المبلبكة،  (ٔ)ساله ابن جرٌر، وؼٌره
فٌحٌطون بؤهل األرض، ثم السماء الثانٌة، والثالثة، والرابعة...؛ كل من وراء اآلخر؛ ولهذا لال 

ً صفاً{ ]الفجر:  ً بعد صؾ؛ ثم ٕٕتعالى: }صفا ٌؤتً الرب عّز وجّل للمضاء بٌن [ ٌعنً صفا
ً بكٌفٌته؛ لموله تعالى: }وال  عباده؛ ذلن اإلتٌان الذي ٌلٌك بعظمته وجبلله؛ وال أحد ٌحٌط علما

 .(5ٕ٘)["ٌٓٔٔحٌطون به علماً{ ]طه: 
 .(ٕٓٙ)لال أبو العالٌة:" تؤتً المبلبكة فً ظلل من الؽمام ، وٌؤتً هللا عّز وجل فٌما شاء" 
ي : "وهً فً بعض المراءة : }هل ٌنظرون إال أن ٌؤتٌهم هللا لال أبو جعفر الراز 

َل اْلَمبلبَِكةُ تَْنِزٌبًل {  والمبلبكة فً ظلل من الؽمام { ، كموله : } َوٌَْوَم تََشمَُّك السََّماُء بِاْلؽََماِم َونَزَّ
 .(ٕٔٙ)["ٕ٘]الفرلان : 

 } اْلؽََماِم{. بالجر عطفا على } ظُلَل{ أو علىوالثانً: }َواْلَمبَلبَِكِة{، 
 .(ٕٕٙ)والمعنى : "هل ٌنظرون إال أن ٌؤتٌهم هللا فً ظلل من الؽمام وفً المبلبكة" 
والصواب بالرفع ، "عطفًا بها على اسم هللا تبارن وتعالى ، على معنى : هل ٌنظرون  

ًّ بن  كعب ، إال أن ٌؤتٌهم هللا فً ظلل من الؽمام ، وإال أن تؤتٌهم المبلبكة ، على ما روي عن أب
ألن هللا جل ثناإه لد أخبر فً ؼٌر موضع من كتابه أن المبلبكة تؤتٌهم ، فمال جل ثناإه : } 

[ ، ولال : } َهْل ٌَْنظُُروَن إِال أَْن تَؤْتٌَُِهُم اْلَمبلبَِكةُ أَْو َٕٕوَجاَء َربَُّن َواْلَملَُن َصفًّا َصفًّا { ]الفجر : 
ًَ بَْعضُ  ًَ َربَُّن أَْو ٌَؤْتِ  .(ٖٕٙ)["1٘ٔآٌَاِت َربَِّن { ]األنعام :  ٌَؤْتِ

و)المبلبكة( :عالم ؼٌبً مخلولون من نور خلمهم هللا عّز وجّل لعبادته ٌسبحون اللٌل  
 .(ٕٗٙ)والنهار ال ٌفترون"

 :(ٕ٘ٙ)[، على وحهٌنٕٓٔظُلٍَل{ ]البمرة : } وكذلن اختلفت المراءة فً لوله تعالى: 
ة(، و )الظُلَّة(، تجمع )ظُلل وِظبلل(، كما تجمع }فً ظَُلل{: على أنها جمع )ظُلَّ أحدهما: 

 )الُخلَّة(، ")ُخلَل وِخبلل(، و )الجلَّة(، )ُجلٌَل وجبلل(.
والثانً: }فً ظبلل{: على أنها جمع )ظُلَّة(، كما ذكرنا من جمعهم )الخلة( )خبلل(، ولد ٌحتمل 

هه إلى أّن ذلن جمع )ِظّل(، ألن )الظلُّ  ل( لد ٌجمعان جمٌعًا أن ٌكون لاربه كذلن ، وجَّ ة( و )الّظِ
 )ِظبلال(.
والصواب من المراءة }ظُلٍل من الؽمام{، وذلن "لخبر روي عن رسول هللا صلى هللا  

،  فدل بموله )طالات(، على (ٕٙٙ)علٌه وسلم أنه لال : إن من الؽمام طالات ٌؤتً هللا فٌها محفوفًا
لطاق واتباًعا لخط المصحؾ، وكذلن أنها ظلل ال ظبلل ، ألن واحد )الظلل( )ظلة(، وهً ا

                                                             
، تفرد به إسماعٌل بن رافع، ولد اختلؾ فٌه )ذكره ابن كثٌر فً ٕٓٗ – 1ٔٗ/ٕٗراجع تفسٌر الطبري  (ٔ)

ٌؾ الحفظ"؛ ولال الدارلطنً وؼٌره: "مترون (؛ لال الحافظ فً التمرٌب: "ضع5ٖٕ/ٕتفسٌره سورة األنعام 
(؛ ولال الذهبً: "ومن تلبٌس الترمذي لال: ضعفه بعض أهل العلم، لال: 2ٕٕ/ٔالحدٌث" )مٌزان االعتدال 

ٌمول: هو ثمة ممارب الحدٌث" )المرجع السابك(؛ ولال البخاري فً التارٌخ  –ٌعنً البخاري  –وسمعت دمحماً 
، رلم ٕٓٙ/ٔأبً زٌاد روى عنه إسماعٌل بن رافع حدٌث الصور مرسل، ولم ٌصح"  الكبٌر: "دمحم بن ٌزٌد بن

(: "وروٌنا حدٌث الصور بطوله 2ٖ، تفسٌر سورة األنعام آٌة رلم ٖٕٗ/ٕ(؛ ولال ابن كثٌر فً تفسٌره )1ٕ5
( ً لٌه فً (: "ولد اختلؾ ع5ٖٕ/ٕمن طرٌك الحافظ أبً الماسم الطبرانً فً كتابه المطوالت..."؛ ولال أٌضا

إسناد هذا الحدٌث على وجوه كثٌرة لد أفردتها فً جزء على حدة، وأما سٌاله فؽرٌب جداً، وٌمال: إنه جمعه من 
 أحادٌث كثٌرة، وجعلها سٌالاً واحداً، فؤنكر علٌه بسبب ذلن".

 .ٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5ٕ٘)
 .ٕٔٙ/ٗ(:س ٕٖٓٗ( تفسٌر الطبري)ٕٓٙ)
 .ٕٔٙ/ٗ(:ص ٖٖٓٗ( تفسٌر الطبري)ٕٔٙ)
 .ٕٔٙ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕٕٙ)
 .ٕٕٙ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٖٕٙ)
 .ٗٔ-ٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٗٙ)
 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ٘ٙ)
: عن ابن عباس : "أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : إن من الؽمام طالات ٌؤتً ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٗ(:ص1ٖٓٗ( أخرج الطبري)ٕٙٙ)

 هل ٌنظرون إال أن ٌؤتٌهم هللا فً ظلل من الؽمام والمبلبكة ولُضً األمر ". هللا فٌها محفوفًا ، وذلن لوله : "



الواجُب فً كل ما اتفمت معانٌه واختلفْت فً لراءته المرأة ، ولم ٌكن على إحدى المراءتٌن داللة 
تنفصل بها من األخرى ؼٌر اختبلؾ خّط المصحؾ ، فالذي ٌنبؽً أن تإثر لراءته منها ما وافك 

 .(2ٕٙ)َرسم المصحؾ"
[، وهل هو من ٕٓٔ}فًِ ظُلٍَل ِمَن اْلؽََماِم{ ]البمرة :  تعالىولد اختلؾ أهل العلم فً لوله  

 :(1ٕٙ)صلة فعل هللا جل ثناإه ، أو من صلة فعل }المبلبكة {، ومن الذي ٌؤتً فٌها، وفٌه لوالن
أحدهما: أنه من صلة فعل هللا ، ومعناه : هل ٌنظرون إال أن ٌؤتٌهم هللا فً ظلل من الؽمام ، 

 وأن تؤتٌهم المبلبكة.
لال مجاهد:" هو ؼٌر السحاب  لم ٌكن إال لبنً إسرابٌل فً تٌههم حٌن تاهوا ، وهو  

 .(5ٕٙ)الذي ٌؤتً هللا فٌه ٌوم المٌامة"
 .(2ٕٓ) ولال لتاده :" ٌؤتٌهم هللا وتؤتٌهم المبلبكة عند الموت" 
ولال عكرمة:" طالات من الؽمام ، والمبلبكة حوله لال ابن جرٌج ، ولال ؼٌره :  
 .(2ٕٔ)بالموت" والمبلبكةُ 

والثانً: أن لوله : }فً ظلل من الؽمام{ من صلة فعل }المبلبكة{، وإنما تؤتً المبلبكة فٌها ، 
 وأما الرب تعالى ذكره فإنه ٌؤتً فٌما شاء.

لال الربٌع:" ذلن ٌوم المٌامة ، تؤتٌهم المبلبكة فً ظلل من الؽمام. لال : المبلبكة  
 .(2ٕٕ)تعالى ٌجًء فٌما شاء"ٌجٌبون فً ظلل من الؽمام ، والرب 

والراجح أنه من صلة فعل الرب عز وجل ، وأن معناه : هل ٌنظرون إال أن ٌؤتٌهم هللا  
فً ظلل من الؽمام ، وتؤتٌهم المبلبكة، ولد روي عن ابن عباس : أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : إن من 

ٌنظرون إال أن ٌؤتٌهم هللا فً ظلل من  الؽمام طالات ٌؤتً هللا فٌها محفوفًا ، وذلن لوله : }هل
 .(2ٕ٘()2ٕٗ()2ٖٕ)الؽمام والمبلبكة ولُضً األمر{ " 

                                                             

 .ٕٔٙ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٕٙ)
 .ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 1ٕٙ)
 .ٖٕٙ/ٗ(:ص ٖٗٓٗ( تفسٌر الطبري)5ٕٙ)
 .ٖٕٙ/ٗ(:ص ٖ٘ٓٗ( تفسٌر الطبري)2ٕٓ)
 .ٖٕٙ/ٗ(:ص ٖٙٓٗ( تفسٌر الطبري)2ٕٔ)
 .ٕٗٙ/ٗ(:ص 2ٖٓٗ( تفسٌر الطبري)2ٕٕ)
 ونسبه البن جرٌر والدٌلمً فمط . ٕٕٗ - ٕٔٗ:  ٔ( حدٌث ضعٌؾ ، وذكره السٌوطً 2ٖٕ)

ونمل لبله نحو معناه ، مولوفًا على ابن عباس ونسبه لعبد بن حمٌد ، وأبً ٌعلى وابن المنذر وابن أبً حاتم . 
 ولعله مولوفًا أشبه بالصواب .

 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 2ٕٗ)
بن عاشور: "ولوله تعالى : }فً ظلل من الؽمام{  أشد إشكاالً من إسناد اإلتٌان إلى هللا تعالى اللتضابه (لال ا2ٕ٘)

الظرفٌة ، وهً مستحٌلة على هللا تعالى ، وتؤوٌله إما بؤن )فً( بمعنى )الباء( أي : ٌؤتٌهم بظلل من الؽمام ، 
ً ، أو فً ظلل من وهً ظلل تحمل العذاب من الصواعك أو الرٌح العاصفة أو نحو  ذلن إن كان العذاب دنٌوٌا

الؽمام تشتمل على ما ٌدل على أمر هللا تعالى أو عذابه }وإن ٌروا كسفاً من السماء سالطاً ٌمولوا سحاب مركرم{ 
[، وكان رسول هللا إذا رأى السحاب ربً فً وجهه الخوؾ من أن ٌكون فٌه عذاب ، أو على ٗٗ]الطور : 

اجبة ألنوار ٌجعلها هللا عبلمة للناس ٌوم المٌامة على ابتداء فصل الحساب ٌدرن داللتها كبلمه تعالى ، أو الح
ً وتؤخٌراً ، وأصل  أهل المولؾ وباالنكشاؾ الوجدانً ، وفً تفسٌر المرطبً والفخر لٌل : إن فً اآلٌة تمدٌما

بلبكة ، وروي أن ابن مسعود لرأها الكبلم أن ٌؤتٌهم هللا والمبلبكة فً ظلل من الؽمام ، فالؽمام ظرؾ إلتٌان الم
كذلن ، وهذه الوجوه كلها مبنٌة على أن هذا إخبار بؤمر مستمبل ، فؤما على جعل ضمٌر}ٌنظرون{ ممصوداً به 
المنافمون من المشركٌن أو الٌهود بؤن ٌكون الكبلم تهكماً أي ماذا ٌنتظرون فً التباطإ عن الدخول فً اإلسبلم ، 

تٌهم هللا فً أحوال اعتمدوها فٌكلمهم لٌدخلوا فً الدٌن ، فإنهم لالوا لموسى : }لن نإمن لن ما ٌنتظرون إالّ أن ٌؤ
ً بالمشركٌن ، وبعض ٘٘حتى نرى هللا جهرة{ ]البمرة :  [ واعتمدوا أن هللا فً الؽمام ، أو ٌكون المراد تعرٌضا

 التؤوٌبلت تمدمت مع تؤوٌل اإلتٌان.
فع عطفاً على اسم الجبللة ، وإسناُد اإلتٌان إلى المبلبكة ألنهم الذٌن ٌؤتون ولرأه الجمهور ) والمبلبكة ( بالر 

بؤمر هللا أو عذابه وهم الموكل إلٌهم تنفٌذ لضابه ، فإسناد اإلتٌان إلٌهم حمٌمة فإن كان اإلتٌان المسند إلى هللا 



صفة إتٌان الرب تبارن وتعالى الذي ذكره فً لوله : }َهْل ٌَْنظُُروَن إِالَّ ولد اختلؾ فً  
ُ{ ]البمرة :   :(2ٕٙ)[، وذكروا فً ذلن وجوهإٓٔأَْن ٌَؤْتٌَُِهُم َّللاَّ

ؼٌر الذي وَصؾ به نفسه عز وجل من المجًء واإلتٌان والنزول ،  أحدها: أنه ال صفة لذلن
وؼٌُر جابز تكلُّؾ المول فً ذلن ألحد إال بخبر من هللا هلالج لج ، أو من رسول مرسل، فؤما المول فً 

 صفات هللا وأسمابه ، فؽٌُر جابز ألحد من جهة االستخراج إال بما ذكرنا.
ما ٌعرؾ من مجًء الجابً من موضع إلى موضع ، والثانً: أن إتٌانه عز وجل ، نظٌُر 

 وانتماله من مكان إلى مكان.
والثالث: أن معنى لوله : }هل ٌنظرون إال أن ٌؤتٌهم هللا{، ٌعنً به : هل ٌنظرون إال أن ٌؤتٌهم 

 أمُر هللا ، كما ٌمال : )لد خشٌنا أن ٌؤتٌنا بنو أمٌة(، ٌراد به: ُحكمهم.
له : }أن ٌؤتٌهم هللا{ أي ٌؤتٌهم أمره وبؤسه فهو على حذؾ ذهب الرازي إلى أن معنى لو 

مضاؾ مثل لوله : }واسؤل المرٌة{ واستدل على ذلن باآلٌة األخرى }هل ٌنظرون إال أن تؤتٌهم 
 .(22ٕ)المبلبكة أو ٌؤتً أمر ربن{

وهذا تحرٌؾ للكلم عن مواضعه، وصرؾ للكبلم عن ظاهره ببل  لال ابن عثٌمٌن: " 
 .(21ٕ)دلٌل"
ابع:أن معنى ذلن : هل ٌنظرون إال أن ٌؤتٌهم ثوابه وحسابه وعذابه ، كما لال عز وجل : } والر

ٌِْل َوالنََّهاِر { ]سبؤ :  [، وكما ٌماَل : " لطع الوالً اللص أو ضربه " ، وإنما لطعه ٖٖبَْل َمْكُر اللَّ
 أعوانُه.

لجزاء إتٌانا كما سّمى والخامس: أن ٌكون معنى اإلتٌان هاهنا راجعا إلى الجزاء، فسّمى ا
ُ بُْنٌانَُهْم ِمَن اْلمَواِعِد فََخرَّ  التخوٌؾ والتعذٌب فً لّصة نمرود إتٌانا فمال عّز من لابل: }فَؤَتَى َّللاَّ

ٌُْث ال ٌَْشعُُروَن{]النحل: ٌِْهُم السَّْمُؾ ِمْن فَْولِِهْم َوأَتاهُُم اْلعَذاُب ِمْن َح [، ولال فً لّصة بنً َٕٙعلَ

ٌُْث لَْم ٌَْحتَِسبُوا{]الحشر:النضٌر: } ُ ِمْن َح ٌْنا بِها ٕفَؤَتاهُُم َّللاَّ َ [} َوإِْن كاَن ِمثْماَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَت
 .(25ٕ)[. لاله الثعلب2ًٗ{]األنبٌاء:

للت: واألْولى السكوت عن الخوض فً معناها؛ وتفوٌض معنى اآلٌة على سبٌل  
 من االشتباه والتشبٌه. وهللا أعلم.التفصٌل إلى هللا تعالى، وذلن لما فٌه 

                                                                                                                                                                               

فهو من استعمال اللفظ فً  تعالى مستعمبلً فً معنى مجازي فهو مستعمل بالنسبة للمبلبكة فً معناه الحمٌمً
حمٌمته ومجازه ، وإن كان إسناد اإلتٌان إلى هللا تعالى مجازاً فً اإلسناد فإسناده إلى المبلبكة بطرٌك العطؾ 
ٌْد بن  حمٌمة فً اإلسناد وال مانع من ذلن ؛ ألن المجاز اإلسنادي عبارة عن لصد المتكلم مع المرٌنة ، لال ُحَم

 ثَْور ٌمدح عبد الملن : 
ر الهدى     ونوٌر وإسبلٌم علٌَن دلٌل  أتان بً هللا الذي نَوَّ

اإلتٌان به إلٌهما مجازي  فؤسند اإلتٌان به إلى هللا وهو إسناٌد حمٌمً ثم أسنده بالعطؾ للنوِر واإلسبلم ، وإسناد
 (.12ٕ/ٕالتحرٌر والتنوٌر:  )ألنهما سبب اإلتٌان به أال ترى أنه لال ) علٌن دلٌل("

 .ٖٓٔ-5ٕٔ:ٕوما بعدها، وتفسٌر الثعلبً:  ٕ٘ٙ/ٗانظر: تفسٌر الطبري: ( 2ٕٙ)
 .ٖٔٙ/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 22ٕ)
فنحن نمول: الذي نسب فعل اإلتٌان إلٌه هو هللا عّز وجّل؛ وهو أعلم  ، ثم لال:"٘ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:21ٕ)

[ ؛ وإذا كان ٌرٌد أن 2ٙٔأن تضلوا{ ]النساء:  بنفسه؛ وهو ٌرٌد أن ٌبٌن لعباده، كما لال تعالى: }ٌبٌن هللا لكم
، وعجز عن التعبٌر بما أراد؛ ولٌس فً كبلمه نمص فً الببلؼة؛  ًٌّ ٌبٌن، وهو أعلم بنفسه، ولٌس فً كبلمه ِع
إذاً فكبلمه فً ؼاٌة ما ٌكون من العلم؛ وؼاٌة ما ٌكون من إرادة الهدى؛ وؼاٌة ما ٌكون من الفصاحة، والببلؼة؛ 

ٌكون من الصدق؛ فهل بعد ذلن ٌمكن أن نمول: إنه ال ٌراد به ظاهره؟! كبل؛ ال ٌمكن هذا إال إذا لال وؼاٌة ما 
هللا هو عن نفسه أنه لم ٌرد ظاهره؛ إذاً المراد إتٌان هللا نفسه؛ وال ٌعارض ذلن أن هللا لد ٌضٌؾ اإلتٌان إلى 

[ ؛ ألننا ٖٖه تعالى: }أو ٌؤتً أمر ربن{ ]النحل: [ ، ومثل لولٔأمره، مثل لوله تعالى: }أتى أمر هللا{ ]النحل: 
نمول: إن هذا من أمور الؽٌب؛ والصفات تولٌفٌة؛ فنتولؾ فٌها على ما ورد؛ فاإلتٌان الذي أضافه هللا إلى نفسه 

نمول ٌكون المراد به إتٌانه بنفسه؛ واإلتٌان الذي أضافه هللا إلى أمره ٌكون المراد به إتٌان أمره؛ ألنه لٌس لنا أن 
 [.ٙٔ-٘ٔ/ٖعلى هللا ما ال نعلم؛ بل علٌنا أن نتولؾ فٌما ورد على حسب ما ورد".]تفسٌر ابن عثٌمٌن:

 .ٖٓٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:25ٕ)



وهذه اآلٌة وما أشبهها دلٌل لمذهب أهل السنة والجماعة، المثبتٌن  لال الشٌخ السعدي: " 
للصفات االختٌارٌة، كاالستواء، والنزول، والمجًء، ونحو ذلن من الصفات التً أخبر بها 

فٌثبتونها على وجه ٌلٌك بجبلل هللا وعظمته، من تعالى، عن نفسه، أو أخبر بها عنه رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، 
ؼٌر تشبٌه وال تحرٌؾ، خبلفا للمعطلة على اختبلؾ أنواعهم، من الجهمٌة، والمعتزلة، 
واألشعرٌة ونحوهم، ممن ٌنفً هذه الصفات، وٌتؤول ألجلها اآلٌات بتؤوٌبلت ما أنزل هللا علٌها 

رسوله، والزعم بؤن كبلمهم هو الذي تحصل به  من سلطان، بل حمٌمتها المدح فً بٌان هللا وبٌان
الهداٌة فً هذا الباب، فهإالء لٌس معهم دلٌل نملً، بل وال دلٌل عملً، أما النملً فمد اعترفوا أن 
النصوص الواردة فً الكتاب والسنة، ظاهرها بل صرٌحها، دال على مذهب أهل السنة 

ل، أن تخرج عن ظاهرها وٌزاد فٌها وٌنمص، والجماعة، وأنها تحتاج لداللتها على مذهبهم الباط
 وهذا كما ترى ال ٌرتضٌه من فً للبه مثمال ذرة من إٌمان.

وأما العمل فلٌس فً العمل ما ٌدل على نفً هذه الصفات، بل العمل دل على أن الفاعل  
فإن  أكمل من الذي ال ٌمدر على الفعل، وأن فعله تعالى المتعلك بنفسه والمتعلك بخلمه هو كمال،

زعموا أن إثباتها ٌدل على التشبٌه بخلمه، لٌل لهم: الكبلم على الصفات، ٌتبع الكبلم على الذات، 
فكما أن هلل ذاتا ال تشبهها الذوات، هللف صفات ال تشبهها الصفات، فصفاته تبع لذاته، وصفات 

 خلمه، تبع لذواتهم، فلٌس فً إثباتها ما ٌمتضً التشبٌه بوجه.
ن أثبت بعض الصفات، ونفى بعضا، أو أثبت األسماء دون الصفات: إما وٌمال أٌضا، لم 

أن تثبت الجمٌع كما أثبته هللا لنفسه، وأثبته رسوله، وإما أن تنفً الجمٌع، وتكون منكرا لرب 
العالمٌن، وأما إثباتن بعض ذلن، ونفٌن لبعضه، فهذا تنالض، ففرق بٌن ما أثبته، وما نفٌته، 

ٌبل فإن للت: ما أثبته ال ٌمتضً تشبٌها، لال لن أهل السنة: واإلثبات لما ولن تجد إلى الفرق سب
نفٌته ال ٌمتضً تشبٌها، فإن للت: ال أعمل من الذي نفٌته إال التشبٌه، لال لن النفاة: ونحن ال 

 نعمل من الذي أثبته إال التشبٌه، فما أجبت به النفاة، أجابن به أهل السنة، لما نفٌته.
ن نفى شٌبا وأثبت شٌبا مما دل الكتاب والسنة على إثباته، فهو متنالض، والحاصل أن م 

 .(1ٕٓ)ال ٌثبت له دلٌل شرعً وال عملً، بل لد خالؾ المعمول والمنمول"
لال ابن سرٌج : "ولد صح عند جمٌع أهل السنة إلى زماننا أن جمٌع األخبار الصادلة  

سلم اإلٌمان بكل واحد منها، كما ورد مثل لوله تعالى: }هل ٌجب على الم -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن رسول هللا 
ٌنظرون إال أن ٌؤتٌهم هللا فً ظلل من الؽمام{، اعتمادنا فٌه وفً اآلي المتشابهة أن نمبلها، فبل 
نتؤولها بتؤوٌل المخالفٌن، وال نحملها على تشبٌه المشبهٌن، ونسلم الخبر لظاهره، واآلٌة لظاهر 

 .(1ٕٔ)تنزٌلها"
الصابونً" "وٌثبت أصحاب الحدٌث نزول الرب سبحانه كل لٌلة إلى السماء ولال  

الدنٌا، من ؼٌر تشبٌه له بنزول المخلولٌن وال تمثٌل وال تكٌٌؾ، بل ٌثبتون له ما أثبته رسول هللا 
إلى وٌنتهون فٌه إلٌه، وٌمرون الخبر الصحٌح الوارد بذكره على ظاهره، وٌكلون علمه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -

فً كتابه من ذكر المجًء واإلتٌان المذكورٌن  -عز اسمه-هللا عز وجل، وكذلن ٌثبتون ما أنزله 
فً لوله عز وجل: }هل ٌنظرون إال أن ٌؤتٌهم هللا فً ظلل من الؽمام والمبلبكة{، ولوله عز 

 .(1ٕٕ)اسمه: }وجاء ربن والملن صفا صفا{"
دٌث الصفات، بؤنها: "تمر كما للت: وردت آثار صحٌحة عن السلؾ الصالح فً أحا 

 :(1ٖٕ)جاءت ببل كٌؾ"، وعن بعضهم: "لراءته تفسٌره"، وفٌما ٌؤتً أذكر بعض تلن اآلثار

                                                             

 .5٘-5ٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: 1ٕٓ)
  .ٕٕٙ، وانظر: "مختصر العلو" للذهبً 5٘( األربعٌن فً صفات رب العالمٌن: ص 1ٕٔ) 
 .5ٔٔ(عمٌدة السلؾ أصحاب الحدٌث: 1ٕٕ)
/ ٔ، و"تفسٌر البؽوي" ٓٙ/ ٕ، و"تفسٌر أبً المظفر السمعانً" ٖٕٔ/ ٕ( انظر: الحجة فً بٌان المحجة" 1ٖٕ)

/ ٔ، و"تفسٌر ابن كثٌر" 55ٔ، و"اجتماع الجٌوش اإلسبلمٌة" ص 5ٓٗ/ ٙٔ، و"الفتاوى" البن تٌمٌة ٕٔٗ
ٕٙٙ. 



هـ( للت: ٌا أبا دمحم أرٌد أسؤلن، لال: 51ٔاألول: لال أحمد بن نصر: "سؤلت سفٌان بن عٌٌنة)
 ال تسؤل. للت: إذا لم أسؤلن فمن أسؤل؟ فمال: سل.

ذه األحادٌث التً روٌت نحو: الملوب بٌن أصبعٌن، وأن هللا ٌضحن أو للت: ما تمول فً ه
 ٌعجب ممن ٌذكره فً األسواق؟

 .(1ٕٗ)فمال: أمروها كما جاءت ببل كٌؾ"
ولال فً رواٌة: "كل شًء وصؾ هللا به نفسه فً المرآن، فمراءته تفسٌره، ال كٌؾ وال  
 .(1ٕ٘)مثل"

 .(1ٕٙ)فتفسٌره تبلوته والسكون عنه" وفً لفظ: "كل ما وصؾ هللا به نفسه فً كتابه، 
هـ( ومالن بن  ٔٙٔهـ(وسفٌان الثوري) 2٘ٔسؤلُت األوزاعً)والثانً: لال الولٌد بن مسلم: " 

عن هذه االحادٌث التً فٌها الصفة ، هـ( 2٘ٔواللٌث بن سعد) هـ( 25ٔمالن بن أنس ) أنس
 .(12ٕ)والرإٌة والمرآن فمال: "أمروها كما جاءت ببل كٌؾ"

اٌة: " سؤلت سفٌان الثوري، ومالن بن أنس، واألوزاعً، واللٌث بن سعد عن وفً رو 
 .(11ٕ)هذه األحادٌث التً فً الرإٌة والصفات لال : أمروها على ما جاءت، وال تفسروها"

هـ([ عن األحادٌث  ٕٔٗلال أبو بكر المروذي: سؤلت أبا عبد هللا ]أحمد بن حنبل ) والثالث:
التً تردها الجهمٌة فً الصفات، والرإٌة، واإلسراء، ولصة العرش، فصححها أبو عبد هللا، 
ولال : "لد تلمتها العلماء بالمبول، نسلم األخبار كما جاءت، لال : فملت له : إن رجبل اعترض 

األخبار كما جاءت، فمال : "ٌجفى"، ولال: "ما اعتراضه فً هذا الموضع، ٌسلم  فً بعض هذه
 .(15ٕ)األخبار كما جاءت"

ولال عبد هللا: "سؤلت أبً )اإلمام أحمد بن حنبل( رحمه هللا عن لوم ٌمولون: لما كلم هللا  
ٌث عز وجل موسى لم ٌتكلم بصوت. فمال أبً: بلى إن ربن عز وجل تكلم بصوت، هذه االحاد

 .(5ٕٓ)نروٌها كما جاءت"
ولد صرح اإلمام أحمد فً لول آخر له باإلٌمان بحدٌث الرإٌة على ظاهره،  

فمال:"واإلٌمان بالرإٌة ٌوم المٌامة كما روي عن النبً صلى هللا علٌه و سلم من األحادٌث 
 الصحاح، وأن النبً صلى هللا علٌه و سلم لد رأى ربه، وأنه مؤثور عن رسول هللا صلى هللا
علٌه و سلم صحٌح، رواه لتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة 
عن ابن عباس، ورواه علً بن زٌد عن ٌوسؾ بن مهران عن ابن عباس، والحدٌث عندنا على 
ظاهره كما جاء عن النبً صلى هللا علٌه و سلم، والكبلم فٌه بدعة، ولكن نإمن به كما جاء على 

 .(5ٕٔ)تناظر فٌه أحدا" ظاهره وال

                                                             

(؛ 2ٔصمٌعً؛ والصفات للدارلطنً )صدار ال -( تحمٌك: عبد هللا الزهرانً 1ٕٔمراسٌل أبً داود )ص (1ٕٗ)
 (.2ٙٗص 1( ؛ سٌر أعبلم النببلء )جٙ٘ٔوالعلو للعلً الؽفار للذهبً )ص

 (.ٖٔٗص ٖ(؛ شرح أصول اعتماد أهل السنة والجماعة لبللكابً )ج2ٓكتاب الصفات للدارلطنً )ص(1ٕ٘)
 (.2ٖٓو 1٘ٔص ٕ(؛ األسماء والصفات للبٌهمً )ج1ٙعمٌدة السلؾ أصحاب الحدٌث للصابونً )ص(1ٕٙ)
 ( عن أبٌه عن الهٌثم بن خارجة. 1ٙٗص ٘علل ابن أبً حاتم )ج(12ٕ)
 .ٔٔٔمعجم ابن الممرئ :ص(11ٕ)
 .5ٙعمٌدة السلؾ أصحاب الحدٌث للصابونً: ص(15ٕ)

(، ٙٗٔٔص ٖ( من طرٌك أبً بكر الخبلل؛ والشرٌعة لؤلجري )جٕٙٔ/ ص  1سٌر أعبلم النببلء للذهبً )ج 
 ث الصفات.وفٌهما أنه سؤلهم عن أحادٌ
، ولفظها: "عن هذه األحادٌث التً فٌها الرإٌة وؼٌر ذلن فمالوا : "أمضها ببل 2٘كتاب الصفات للدارلطنً :

 كٌؾ."
( ولفظها: "عن هذه األحادٌث التً فٌها الرإٌة ٖٓ٘ص ٖشرح أصول اعتماد أهل السنة والجماعة لبللكابً )ج

 فمالوا: أمروها ببل كٌؾ".
( بسند صحٌح، لال: "حدثنا أبو بكر المروذي.." وذكره ؛ والشرٌعة 2ٕٗص ٔالخبلل )جالسنة ألبً بكر (5ٕٓ)

 (.1ٖٔص ٔ(؛ وطبمات الحنابلة البن أبً ٌعلى )جٗ٘ٔٔص ٖلآلجري )ج
 2ٕٔ/ٕبسنده؛ وطبمات الحنابلة البن أبً ٌعلى بسنده  1٘ٔ-2٘ٔ/ٔشرح أصول اعتماد أهل السنة لبللكابً(5ٕٔ)



ما “ من كنت مواله فعلً مواله”سُِبل اإلمام أحمد عن لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص لعلً رضً هللا عنه:  -
 .(5ٕٕ)ال تكلم فً هذا، دع الحدٌث كما جاء"»وجهه؟ لال: 

 لعلً رضً هللا لال أبو بكر المروذي: سؤلُت أبا عبد هللا )اإلمام أحمد( عن لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص -
اٌش تفسٌره؟ لال: "أسكت عن هذا، ال تسؤل عن ذا، “ أنت منً بمنزلة هارون من موسى”عنه: 

 .(5ٖٕ)الخبر كما جاء"
هـ( : "ولد ُروي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص رواٌات كثٌرة مثل هذا  25ٕوالرابع: لال أبو عٌسى الترمذي )
ٌرون ربهم وِذكُر الَمَدم وما أشبه هذه األشٌاء، والمذهب فً ما ٌُذكر فٌه أمُر الرإٌة أن الناس 

هذا عند أهل العلم من األبمة مثل سفٌان الثوري، ومالن بن أنس، وابن المبارن، وابن عٌٌنة، 
ووكٌع وؼٌرهم أنهم َرَووا هذه األشٌاء، ثمَّ لالوا: " تُْروى هذه األحادٌث ونإمن بها، وال ٌُماُل: 

ي اْختَاره أهل الحدٌث أن ٌَْرووا هذه األشٌاء كما جاءت وٌإمن بها وال تُفسر َكٌَؾ ؟، وهذا الذ
ُم وال ٌُماُل: كٌَؾ، وهذا أمُر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إلٌه. ومعنى لوله فً  وال تتوهَّ

 .(5ٕٗ)الحدٌث "فٌعرفهم نفسه" ٌعنً ٌتجلى لهم"
فك أهل العلم على أن نسبوه إلى هـ( : "ومما ات 12ٕوالخامس: ولال ابن أبً عاصم )ت. 

السنة: ... وإثبات رإٌة هللا عز وجل، ٌراه أولٌاإه فً اآلخرة، نظر عٌان، كما جاءت 
 .(5ٕ٘)األخبار"

بعد ذكر حدٌث أن جهنم تمتلا حتى  -هـ(  2ٖٓ - 1ٕٕوالسادس: لال أبو منصور األزهري )
العباس الدُّوِري أنه سؤل أبا عبٌٍد : "وأخبرنً دمحم بن إسحاق السعدي عن  -ٌضع هللا فٌها لدمه

عن تفسٌره وتفسٌر ؼٌره من حدٌث النزول والرإٌة فمال: "هذه أحادٌث رواها لنا الثماُت عن 
الثمات حتى رفعوها إلى النبً علٌه السبلم؛ وما رأٌنا أحًدا ٌفسرها، فنحن نإمن بها على ما 

 .(5ٕٙ)ت"جاءت وال نفسرها." أراد أنها تترن على ظاهرها كما جاء

هـ( فً حدٌث النزول: )هذا الحدٌث وما أشبهه  11ٖوالسابع: ولال أبو سلٌمان الخطابً )ت. 
من األحادٌث فً الصفات كان مذهب السلؾ فٌها اإلٌمان بها، وإجراءها على ظاهرها ونفً 

 .(52ٕ)الكٌفٌة عنها.( ثم ذكر آثار السلؾ التً فٌها "أمروها كما جاءت"
هـ(، ولد سُبل عن صفات الرب  ٖ٘٘الماسم إسماعٌل األصبهانً )ت. والثامن:  ولال أبو 

تعالى فمال: "مذهب مالن، والثوري، واألوزاعً، والشافعً، وحماد ابن سلمة، وحماد بن زٌد، 
وأحمد، وٌحٌى بن سعٌد المطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن راهوٌه، أن صفات هللا 

وله، من السمع، والبصر، والوجه، والٌدٌن، وسابر التً وصؾ بها نفسه، ووصفه بها رس
أوصافه، إنما هً على ظاهرها المعروؾ المشهور، من ؼٌر كٌؾ ٌتوهم فٌها، وال تشبٌه وال 

ثم لال: أي هو على « كل شًء وصؾ هللا به نفسه فمراءته تفسٌره»تؤوٌل، لال ابن عٌٌنة: 
 .(51ٕ)ظاهره ال ٌجوز صرفه إلى المجاز بنوع من التؤوٌل"

هـ( : "وكما لال سفٌان وؼٌره "لراءتها تفسٌرها"، ٌعنً أنها  2ٗ1والتاسع: ولال الذهبً )ت. 
بٌنة واضحة فً اللؽة، ال ٌبتؽى بها مضابك التؤوٌل والتحرٌؾ. وهذا هو مذهب السلؾ مع 
إتفالهم أٌضا أنها ال تُْشبِه صفات البشر بوجه إذ الباري ال مثل له ال فً ذاته وال فً 

 .(55ٕ)ه"صفات

                                                                                                                                                                               

 .2ٖٔو
 بسند صحٌح. ٖٙٗ/ٕالخبللالسنة ألبً بكر (5ٕٕ)
 سنده صحٌح. 2ٖٗ/ٕالسنة للخبلل:(5ٖٕ)
 .1ٖٔ/ٗالجامع الكبٌر للترمذي المعروؾ بـ"سنن الترمذي:(5ٕٗ)
 .1ٕٓٔ/ٔكتاب السنة البن أبً عاصم :(5ٕ٘)
 .ٙٗ-٘ٗ/5تهذٌب اللؽة ألبً منصور األزهري:(5ٕٙ)
 .22ٖ/ٕاألسماء والصفات للبٌهمً:(52ٕ)
 .ٖٓٙ-5ٖ٘/ٕ؛ وكتاب العرش له:ٖٕٙالعلو للعلً الؽفار للذهبً: ص(51ٕ)
 . ٕٔ٘العلو للعلً الؽفار:ص(55ٕ)



 وهللا تعالى أعلم. والحمد هلل رب العالمٌن. 
ًَ األْمُر {]البمرة:  [، أي: "وفُِصل المضاء بالعدل بٌن ٕٓٔولوله تعالى : } َولُِض
 .(ٖٓٓ)الخلك"
لال البٌضاوي: أي:" أمر إهبلكهم وفرغ منه، وضع الماضً موضع المستمبل لدنوه  

 .(ٖٔٓ)وتٌمن ولوعه"
 .(ٕٖٓ)مما كانوا ٌوعدون، بؤن لدر علٌهم ذلن وأعد لهم" لال الواحدي: "أي: فرغ لهم 
لال الصابونً: " أي: انتهى أمر الخبلبك بالفصل بٌنهم ، فرٌك فً الجنة وفرٌك فً  
 .(ٖٖٓ)السعٌر"
لال البؽوي: " أي وجب العذاب ، وفرغ من الحساب ، وذلن فصل هللا المضاء بالحك  

 .(ٖٗٓ)بٌن الخلك ٌوم المٌامة"
اَء لَتُمَصُّ ِمْن اْلَمْرنَاِء ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة "-ملسو هيلع هللا ىلصٓ لال رسول هللا  : "إِنَّ اْلَجمَّ

(ٖٓ٘). 
 .(ٖٙٓ)وأخرج ابن أبً حاتم عن عكرمة :"}ولضى االمر{، ٌمول : لامت الساعة" 
 .(2ٖٓ)وأخرج عن عبد الرحمن بن زٌد بن اسلم لال : "إلى هللا المرجع" 
ًَ األْمرُ  }واختلؾ عطؾ الجملة :   :(1ٖٓ)[، على وجهٌن5ٕٓ{]البمرة:َولُِض

أحدهما:  إنها معطوفة على: } أن ٌؤتٌهم{  فتكون فً حٌّز األمر المنتظر بمعنى: هل ٌنظرون 
إال أن ٌؤتٌهم هللا؛ وإال أن ٌمضى األمر؛ ولكنه أتى بصٌؽة الماضً لتحمك ولوعه؛ وعلى هذا 

ٌعنً: هل ٌنظرون إال إتٌاَن هللا  -المبلبكة( منصوبة فٌكون محل الجملة النصب؛ ألن )تؤتٌهم 
 فً ظلل من الؽمام، وإتٌاَن المبلبكة، وانمضاَء األمر.

والثانً: أنها جملة مستؤنفة؛ أي: ولد انتهى األمر، وال عذر لهم بعد ذلن، وال حجة لهم؛ و} 
ار إلى النار، األمر{ بمعنى الشؤن؛ أي لضً شؤن الخبلبك، وانتهى كل شًء، وصار أهل الن

 وأهل الجنة إلى الجنة؛ ولهذا لال بعده: } وإلى هللا ترجع األمور {. 

ِ تُْرَجُع األُموُر{]البمرة:  [، ٌعنً: " وإلى هللا ٌإول المضاء بٌن ٕٓٔلوله تعالى:} َوإَِلى َّللاَّ
 .(5ٖٓ)خلمه ٌوم المٌامة"

عباد فً الدنٌا ال ٌجازون لال الواحدي: " أي: فً الخٌر من الثواب والعماب، وذلن أن ال 
 .(ٖٓٔ)على أعمالهم، ثم إلٌه ٌصٌرون، فٌعذب من ٌشاء، وٌرحم من ٌشاء"

 .(ٖٔٔ)لال الصابونً: أي" وإلً هللا وحده مرجع الناس جمٌعاً" 
لال الراؼب: " أي ما لد ملكه عباده فً الدنٌا من الملن ، والملن والتصرؾ مسترد  

مال : رجع األمر إلى األمٌر ، أي استرد ما كان فوضه إلٌه ، منهم ٌوم المٌامة ، وراجع إلٌه ، وٌ
ولٌل : عنى باألمور األرواح ، وسماها أموراً من حٌث إنها من اإلبدعات المشار إلٌها بموله : 

ٍء إِذَا أََرْدنَاهُ أَْن نَمُوَل لَهُ كُْن فٌََكُوُن{ ، ولوله : }أاََل لَهُ اْلَخْلكُ  ًْ َواأْلَْمُر{ ولال : ولهذا  }إِنََّما لَْولُنَا ِلَش
وُح ِمْن أَْمِر َربًِّ{ ، أي هو من اإلبداع الذي ال ٌمكن للبشر  لما سبل سكان الروح لال : }لُِل الرُّ

                                                             

 .5ٕٙ/ٗ( تفسٌر الطبري :ٖٓٓ)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖٔٓ)
 .55/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٕٖٓ)
 .2ٖٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٖٓ)
 .ٕٔٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖٗٓ)
 .2ٖ/ٔ(:صٕٔ٘( مسند اإلمام أحمد)ٖ٘ٓ)
 .2ٖٖ/ٕ(:ص 5ٙٙٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٙٓ)
 .2ٖٖ/ٕ(:ص 5ٙ2ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٖٓ)
 .ٖٔ/ٗ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:1ٖٓ)
 .5ٕٙ/ٗ( تفسٌر الطبري: 5ٖٓ)
 .ٓٓٔ/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٖٓٔ)
 .2ٖٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔٔ)



ُ ٌَتََوفَّى اأْلَْنفَُس ِحٌَن  تصوره ، فنبه أن األرواح كلها مرجوعة إلٌه وراجعة ، كما لال تعالى : }َّللاَّ
: }َكَما بََدأَكُْم تَعُوُدوَن{ ، وٌكون رجوعها إنما بربح وؼبطة ، وإما  َمْوتَِها{ ، وعلى ذلن لوله

 .(ٕٖٔ)بندامة وحسرة إلى أن ٌنشبها النشؤة األخرى على ما لضاه تعالى"
 :(ٖٖٔ)[، على ثبلثة أوجهٕٓٔ{]البمرة: تُْرَجُع ولد اختلفت المراءة فً لوله }  
بها ابن عامر وحمزة والكسابً، أي تصٌر، كموله لرأ بفتح التاء، وكسر الجٌم.  تَْرِجُع{، أحدها:}

( ولوله: }إن إلٌنا إٌابهم * وإلى هللا * ٖ٘تعالى: }أال إلى هللا تصٌر االمور{ )الشورى: 
 [.ٕ٘، الؽاشٌة: 1ٗ، المابدة: ٗمرجعكم{ ]هود: 

بضم التاء، وفتح الجٌم. وهً لراءة ابن كثٌر وأبو عمرو وعاصم، والمتعّلِك  تُْرَجُع{والثانً: }
على معنى ترد، ٌمال: رجعته أي هنا ممدم على المتعَلَّك به؛ ألن } إلى هللا { متعلك بـ} ترجع {، 

[ وفً موضع آخر:}ولبن رددت إلى ٓ٘رددته، لال تعالى: }ولبن رجعت إلى ربى{ ]فصلت: 
[ ولال ٕٙوفً موضع آخر: }ثم ردوا إلى هللا موالهم الحك{ ]األنعام:  [ٖٙربى{ ]الكهؾ: 

 [ أي ردنً.ٓٓٔـ  55تعالى: }رب ارجعون * لعلى أعمل صالحا{ ]المإمنون: 
لال المفال رحمه هللا: "والمعنى فً المراءتٌن متمارب، ألنها ترجع إلٌه هلالج لج، وهو هلالج لج  

 .(ٖٗٔ)لامة المٌامة"ٌرجعها إلى نفسه بافناء الدنٌا وإ
والثالث:}تُْرَجُع{ بالتؤنٌث لجرٌان جمِع التكسٌر َمْجرى المإنث، وهً لراءة الجمهور، إالَّ أنَّ 
حمزةَ والكسابً ونافعاً لرإوا ببنابِه للفاعل، والبالون ببنابِه للمفعول، و )رجع( ٌُستعمل متعدٌاً 

 ُ َجعََن َّللاَّ { فجاءت المراءتان على ذلن، ولد سُِمع فً تارةً والزماً أخرى، ولال تعالى: }فَإِن رَّ
المتعدي )أرجع( رباعٌاً وهً لؽةٌ ضعٌفة، ولذلن أََبت العلماُء أن تَْجعَل لراَءة َمْن بناه للمفعول 

 مؤخوذةً منها. 
والرابع: }ٌُْرَجُع{ بالتذكٌر وببنابه للمفعول، لرأ بها خارجة عن نافع، ألن تؤنٌثه مجازي، 

ا هللاُ تعالى، أي: ٌرجعها إلى نفسه بإفناء هذه والفاعُل الم حذوُؾ فً لراءةِ َمْن بناه للمفعول: إمَّ
ا كانت ذواتُهم وأحوالُهم شاهدةً علٌهم بؤنهم َمْربوبون َمْجِزٌُّون  ا ذوو األمور؛ ألنه لَمَّ الدار، وإمَّ

ٌن أموَرهم إلى خالمها.   بؤعمالهم كانوا راّدِ

لؾ والبلم( فً }األمور{، ألنه جل ثناإه عنى بها جمٌع وإنما أدخل جل وعّز ")األ 
 -األمور ، ولم ٌعن بها بعًضا دون بعض ، فكان ذلن بمعنى لول المابل : " ٌعجبنً العسل 

والبؽل ألوى من الحمار " ، فٌدخل فٌه " األلؾ والبلم " ، ألنه لم ٌُمصد به لصد بعض دون 
 .(ٖ٘ٔ)بعض ، إنما ٌراد به العموم والجمع

 فوابد:ال
من فوابد اآلٌة: وعٌد هإالء بٌوم المٌامة؛ لموله تعالى: } هل ٌنظرون إال أن ٌؤتٌهم هللا فً  - ٔ

 ظلل من الؽمام... { إلخ.
ومنها: أن هللا تعالى ال ٌعذب هذه األمة بعذاب عام؛ ألن هللا جعل وعٌد المكذبٌن ٌوم  - ٕ

: }بل الساعة موعدهم -تبارن وتعالى  -المٌامة؛ وٌدل لذلن آٌات، وأحادٌث؛ منها لول هللا 
أنه سؤل ربه أن ال ٌهلن أمته بسنة عامة »[ ، ولوله )ص(: ٙٗوالساعة أدهى وأمر{ ]الممر: 

 .(ٕ)«فؤجابه

، بؤنها: "تمر كما جاءت ببل كٌؾ"، وعن وأما عمٌدة السلؾ فً الصفات: فمد ذكرنا  - ٖ
 بعضهم: "لراءته تفسٌره". وهللا تعالى أعلم.

                                                             

 .ٖ٘ٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕٖٔ)
 .ٕٖٗ/ٖ، والدر المصون: ٕٖٙ/٘، ومفاتٌح الؽٌب: 1ٔٔ( انظر: السبعة: ٖٖٔ)
 .ٕٖٙ/٘( مفاتٌح الؽٌب: ٖٗٔ)
 .2ٕٓ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ٘ٔ)

[ 5ٔ] 2ٕ٘1: هبلن هذه األمة بعضهم ببعض، حدٌث رلم ٘/ كتاب الفتن، باب 21ٔٔأخرجه مسلم ص (ٕ)
ٕ115. 



 ومن فوابد اآلٌة: إثبات المبلبكة. - ٗ
ومنها: إثبات عظمة هللا عّز وجّل فً لوله تعالى: } فً ظلل من الؽمام {؛ فـ} ظلل{ نكرة  - ٘

تدل على أنها ظلل عظٌمة، وكثٌرة؛ ولهذا جاء فً سورة الفرلان: }وٌوم تشمك السماء بالؽمام{ 
من كل جانب؛ كل هذا ممدمة لمجًء الجبار  [ ٌعنً تثور ثوراناً بهذا الؽمام العظٌمٕ٘]الفرلان: 

 سبحانه وتعالى؛ وهذا ٌفٌد عظمة الباري سبحانه وتعالى.
ً لمن زعم أن المبلبكة لوى الخٌر، وأنهم أرواح ببل  - ٙ ومنها: أن المبلبكة أجسام خبلفا

 أجسام؛ والرد على هذا الزعم فً المرآن والسنة كثٌر.
ٌنمضً كل شًء؛ فلٌس بعده شًء؛ إما إلى الجنة؛ وإما إلى ومنها: أن ٌوم المٌامة به  - 2

النار؛ فبل أمل أن ٌستعتب اإلنسان إذا كان من أهل النار لٌكون من أهل الجنة؛ لكنه أتى بصٌؽة 
ما لم ٌسم فاعله لعظمة هذا األمر؛ وهذا كموله تعالى: }وؼٌض الماء ولضً األمر واستوت 

 [ .ٗٗمٌن{ ]هود: على الجودي ولٌل بعداً للموم الظال
ومنها: أن األمور كلها ترجع إلى هللا وحده؛ لموله تعالى: } وإلى هللا ترجع األمور { أي  - 1

األمور الكونٌة، والشرعٌة؛ لال تعالى: }وما اختلفتم فٌه من شًء فحكمه إلى هللا{ ]الشورى: 
[ ؛ فاألمور كلها ٓٗؾ: [ ، ولال تعالى: }إن الحكم إال هلل أمر أال تعبدوا إال إٌاه{ ]ٌوسٓٔ

؛ وما ثبت فٌه أنه ٌرجع فٌه إلى الخلك فإنما ذلن بإذن هللا؛ -تبارن وتعالى  -مرجعها إلى هللا 
 فالحكم بٌن الناس مرجعه المضاة؛ لكن كان المضاة مرجعاً للناس بإذن هللا تعالى.

؛ لموله تعالى: } إال -اء أي أنه ٌحدث من أفعاله ما ش -ومنها: إثبات األفعال االختٌارٌة هلل  - 5
أن ٌؤتٌهم هللا {؛ وهذا مذهب السلؾ الصالح خبلفاً ألهل التحرٌؾ والتعطٌل الذٌن ٌنكرون هذا 
النوع، وٌحرفونه إلى معان لدٌمة لمنعهم لٌام األفعال االختٌارٌة باهلل عّز وجّل؛ ومذهبهم باطل 

لعمل ٌمتضً كمال من ٌفعل ما ٌشاء بالسمع، والعمل؛ فالنصوص المثبتة لذلن ال تكاد تحصى؛ وا

 متى شاء، وكٌؾ شاء.
ومن فوابد اآلٌة: عظمة هللا، وتمام سلطانه، وملكه؛ لموله تعالى: } وإلى هللا ترجع األمور  - ٓٔ
.} 

 المرآن
ِ ِمْن بَ  ْل نِْعَمةَ ّللا  ٌْنَاهُْم ِمْن آٌٍَة بٌَِّنٍَة َوَمْن ٌُبَّدِ َ َشِدٌُد }َسْل بَنًِ إِْسَرائٌَِل َكْم آتَ ْعِد َما َجاَءتْهُ فَِإن  ّللا 

 [ٕٔٔ({ ]البمرة : ٕٔٔاْلِعمَاِب )

 التفسٌر:
بنً إسرابٌل المعاندٌن لن: كم أعطٌناهم من آٌات واضحات فً كتبهم  -أٌها الرسول-سل 

فوها عن مواضعها. ومن ٌبدل نعمة  تهدٌهم إلى الحك، فكفروا بها كلها، وأعرضوا عنها، وَحرَّ
وٌكفر بها من بعد معرفتها، ولٌام الحجة علٌه بها، فإن هللا تعالى شدٌد العماب  -وهً دٌنه-هللا 
 له.

توبٌخا  –سل ٌا دمحم بنً إسرابٌل [، أي: "ٕٔٔ}َسْل بَِنً إِْسَرابٌَِل{ ]البمرة :  لوله تعالى 
 .(ٖٙٔ)لهم وتمرٌعا"

 .(2ٖٔ)لال البؽوي: " أي سل ٌا دمحم ٌهود المدٌنة" 
 .(1ٖٔ)الماوردي:" لٌس السإال على وجه االستخبار ، ولكنه على وجه التوبٌخ "لال  
والمعنى له ولسابر المإمنٌن وؼٌرهم. المعنى أنهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الزجاج:" الخطاب للنبً  

م عالمون وجحدوا، وه -ملسو هيلع هللا ىلص  -أعطوا آٌات بٌنات لد تمدم ذكرها، ولد علموا صحة أمر النبً 
 .(5ٖٔ)بحمٌمته"

                                                             

 .2ٖٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٙٔ)
 .ٕٔٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2ٖٔ)
 .5ٕٙ/ٔ( النكت والعٌون: 1ٖٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( معانً المرآن: 5ٖٔ)



و} بَنًِ إِْسَرابٌَِل{، "أي بنً ٌعموب بن إسحاق بن إبراهٌم؛ والمراد من ٌنتمً إلٌه؛ ال  
 .(ٕٖٓ)أبناء صلبه خاصة"

 : (ٕٖٔ)وفً المراد بسإاله بنً إسرابٌل ، ثبلثة ألاوٌل 
 أحدها : أنبٌاإهم .

 والثانً : علماإهم .
 فَْلُك البحر ، والظلل من الؽمام ، وؼٌر ذلن .والثالث : جمٌعهم . واآلٌات البٌنات : 

ولوله تعالى: } سل { أصلها اسؤل؛ فنملت حركة الهمزة إلى السٌن، ثم حذفت تخفٌفاً؛ ثم  
 .(ٕٕٖ)حذفت همزة الوصل لعدم الحاجة إلٌها

 :  (ٖٕٖ)وللعرب فً سموط ألؾ الوصل فً)سل( وثبوتها فً )اسؤل( وجهان 
وثبوتها فً األخرى ، وجاء المرآن بهما ، فاتبع خط المصحؾ فً أحدهما : حذفها فً إحداهما 

 إثباته للهمزة وإسماطها.
والوجه الثانً: أنه ٌختلؾ إثباتها وإسماطها باختبلؾ الكبلم المستعمل فٌه ، فتحذؾ الهمزة فً 

 [.ٓٗالكبلم المبتدأ ، مثل لوله : } سل بنً إسرابٌل{ ولوله : } سلهم أٌهم بذلن زعٌم{ ]ن : 
َ ِمْن فَْضِلِه{ ]النساء 1ٕوثبت فً العطؾ ، مثل لوله : }َواْسؤَِل اْلَمْرٌَةَ{ ]ٌوسؾ :  [ ، }َواْسؤَلُوا َّللاَّ

 .(ٕٖٗ)[ لاله علً بن عٌسىٕٖ: 
 :(ٕٖ٘)[، لراءتانٕٔٔوفً لوله تعالى:} َسْل بَِنً إِْسرابٌَِل{]البمرة: 

 عنه. (ٕٖٙ)عباسإحداهما: }اسؤل{على األصل. لرأ بها أبو عمرو فً رواٌة 
 والثانً }اسل{ على نمل الحركة إلى السٌن وإبماء ألؾ الوصل ، على لؽة من لال : االحمر.

ٌْنَاهُْم ِمْن آٌٍَة بٌَِّنٍَة{ ]البمرة :  لوله تعالى  أعطٌنا آباءهم وأسبلفهم [، أي: "كم ٕٔٔ} َكْم آتَ
 .(2ٕٖ)من داللة واضحة"

معجزات باهرات ، وحجج لاطعات تدل لال الصابونً: " كم شاهدوا مع موسى من  
 .(1ٕٖ)على صدله ؟ ومع ذلن كفروا ولم ٌإمنوا"

[، على ٕٔٔولد تعددت ألوال المفسرٌن فً معنى لوله تعالى: }ِمْن آٌٍَة بٌَِّنٍَة{]البمرة: 
 وجوه:

 .(5ٕٖ) -ملسو هيلع هللا ىلص-البراهٌن التً جاء بها أنبٌاإهم فً أمر دمحم أحدها: أنها 
 .(ٖٖٓ)"المرطبً: "كم جاءهم فً أمر دمحم علٌه السبلم من آٌة معرفة به دالة علٌهلال  

، (ٕٖٖ). وهذا لول مجاهد(ٖٖٔ)والثانً: أن "المراد بذلن اآلٌات التً جاء بها موسى وهً التسع"
 .(ٖٖٖ)والربٌع

                                                             

 .5ٔ/ٖتفسٌر ابن عثٌمٌن:( ٕٖٓ)
 .5ٕٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕٖٔ)
 .5ٕٔ، "التبٌان" للعكبري ص ٕ٘ٔ - ٕٗٔ/ ٔ( انظر: معانً المرآن" للفراء ٕٕٖ)
 .2ٕ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 5ٕٔ، "التبٌان" للعكبري ص ٕ٘ٔ - ٕٗٔ/ ٔ(انظر: معانً المرآن" للفراء ٖٕٖ)
 .ٖٖ٘/ٙٔهـ(، السٌر: 1ٖٗ. توفً)( هو أبو الحسن الرمانً النحوي المعتزلًٕٖٗ)
 .2ٕ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 1ٕٗ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌر: ٕٖ٘)
( هو ابن الفضل، لاضً الموصل، أبو الفضل األنصاري الوالفً. ولم ٌشتر ألن لم ٌجلس لئللراء، ٕٖٙ)

 .2ٖٖ/ٔهـ(. انظر: معرفة المراء الكبار للذهبً:1ٙٔتوفً)
 .ٕٔٗ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: 2ٕٖ)
 .2ٖٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٕٖ)
 .ٖٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: 5ٕٖ)
 .1ٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٖٓ)
 .ٖٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٖٖٔ)
 .2ٕٔ/ٗ(:صٓٗٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٖٖ)
 .2ٕٔ/ٗ(:صٔٗٓٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٖٖ)



لال الرازي: "أي: معجزات موسى علٌه السبلم، نحو فلك البحر، وتظلٌل الؽمام،  
السلوى، ونتك الجبل، وتكلٌم هللا تعالى لموسى علٌه السبلم من السحاب، وإنزال وإنزال المن و

 .(ٖٖٗ)التوراة علٌهم، وتبٌٌن الهدى من الكفر لهم، فكل ذلن آٌات بٌنات"
ِ{ ]البمرة :   ْل نِْعَمةَ َّللاَّ أي: من ٌبدل نعم هللا بالكفر [، "ٕٔٔلوله تعالى: }َوَمْن ٌُبَّدِ

 .(ٖٖ٘)والجحود بها"
ابن عثٌمٌن:" أي ومن ٌجعل بدلها كفراً، كما ٌدل لذلن لوله تعالى فً سورة لال  

 .(ٖٖٙ)[1ٕإبراهٌم: ] {إبراهٌم: }ألم تر إلى الذٌن بدلوا نعمة هللا كفراً 
لال الطبري:أي:" ومن ٌؽٌر ما عاهد هللا فً نعمته التً هً اإلسبلم،  من العمل  

 .(2ٖٖ)والدخول فٌه فٌكفر به"
ل نعمة هللا من بعد ما جاءته{، لال : ٌكفر بها" عن مجاهد فً لوله  : }ومن ٌبّدِ

(ٖٖ1) ،
 ، مثل ذلن.(ٖٓٗ)، والربٌع(5ٖٖ)وروي عن السدي

صلى هللا علٌه  -لال الزجاج:" ٌعنً به فً هذا الموضع حجج هللا الدالة على أمر نبٌه  
 .(ٖٔٗ)"-وسلم 

ِ{]البمرة: وفً}   :(ٕٖٗ)ههنا ألوال [،ٕٔٔنِْعَمةَ َّللاَّ
أن المراد آٌاته ودالبله، وهً من أجل ألسام نعم هللا ألنها أسباب الهدى والنجاة من أحدهما:  

 الضبللة، ثم على هذا المول فً تبدٌلهم إٌاها وجهان:
الوجه األول: فمن لال المراد باآلٌة البٌنة معجزات موسى علٌه السبلم، لال: المراد بتبدٌلها أن 

فجعلوها أسباب ضبلالتهم كموله: }فزادتهم رجسا إلى  هللا تعالى أظهرها لتكون أسباب هداهم
 [.ٕ٘ٔرجسهم{ ]التوبة: 

والوجه الثانً: ومن لال: المراد باآلٌة البٌنة ما فً التوراة واإلنجٌل من دالبل نبوة دمحم علٌه 

 .(ٖٖٗ)السبلم، لال: المراد من تبدٌلها تحرٌفها وإدخال الشبهة فٌها. وهذا لول الزجاج
 المراد بنعمة هللا ما آتاهم هللا من أسباب الصحة واألمن والكفاٌة وهللا تعالى  والمول الثانً:

هو الذي أبدل النعمة بالنممة لما كفروا، ولكن أضاؾ التبدٌل إلٌهم ألنه سبب من جهتهم وهو 
 ترن المٌام بما وجب علٌهم من العمل بتلن اآلٌات البٌنات.

 .(ٖٗٗ)من شرابع دٌنه. وهذا لول الطبري المول الثالث: أن النعم: اإلسبلم وما فرض
والصواب، أن لوله)نعمة هللا( عام لجمٌع عباده من ولع منه التبدٌل لها وعدم المٌام  

 بشكرها. وهللا أعلم.
لال الشوكانً: "والمراد بـ}النعمة{ هنا ما جاءهم من اآلٌات ولال ابن جرٌر الطبري  

أنعم هللا بها على عبد من عباده كابنا من كان فولع النعمة هنا اإلسبلم، والظاهر دخول كل نعمة 
منه التبدٌل لها وعدم المٌام بشكرها وال ٌنافً ذلن كون السٌاق فً بنً إسرابٌل أو كونهم السبب 

 .(ٖ٘ٗ)فً النزول لما تمرر من أن اإلعتبار بعموم اللفظ ال بخصوص السبب"

                                                             

 .ٖٙٙ/ٙ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖٖٗ)
 .2ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٖ٘)
 .5ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٖٙ)
 .2ٕٕ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٖٖ)
 .2ٖٕ/ٗ(:ص ٖٗٓٗ( تفسٌر الطبري)1ٖٖ)
 .2ٖٕ/ٗ(:ص ٗٗٓٗ( تفسٌر الطبري)5ٖٖ)
 .2ٖٕ/ٗ(:ص ٘ٗٓٗ( تفسٌر الطبري)ٖٓٗ)
 .1ٕٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖٔٗ)
 .ٖٙٙ/ٙ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕٖٗ)
 .1ٕٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٖٖٗ)
 .2ٕٕ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٖٗٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٖ٘ٗ)



كان المشار إلٌه بنً إسرابٌل ، لفظ عام لجمٌع العامة ، وإن  لال المرطبً: )النعم( " 
لكونهم بدلوا ما فً كتبهم وجحدوا أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، فاللفظ منسحب على كل مبدل نعمة هللا تعالى. 
ولال الطبري : النعمة هنا اإلسبلم ، وهذا لرٌب من األول. وٌدخل فً اللفظ أٌضا كفار لرٌش ، 

 .(ٖٙٗ)م نعمة علٌهم ، فبدلوا لبولها والشكر علٌها كفرا"فإن بعث دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فٌه
ْل{ بالتخفٌؾ  ولرئ : }َوَمْن ٌُبَّدِ

(ٖٗ2). 
[، أي:" ن بعد ما وصلت إلٌه وتمكن من ٕٔٔلوله تعالى:} ِمْن بَْعِد َما جاَءتْهُ{]البمرة: 
 .(1ٖٗ)معرفتها"
 .(5ٖٗ)لال البٌضاوي:" وفٌه تعرٌض بؤنهم بدلوها بعد ما عملوها" 
َ َشِدٌُد اْلِعمَاِب { ]البمرة : لوله   فإِن عماب هللا له ألٌم  [، أي:"ٕٔٔتعالى: }فَإِنَّ َّللاَّ
  .(ٖٓ٘)وشدٌد"
 .(ٖٔ٘)أي شدٌد التعذٌب" لال الزجاج:" 
 .(ٕٖ٘)ألٌم عذابه" لال الطبري: أي:" 
لال ابن عثٌمٌن:أي لوي الجزاء بالعموبة؛ وسمً الجزاء عموبة، وعماباً؛ ألنه ٌمع عمب  
 .(ٖٖ٘)مإاخذة به" الذنب

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: بٌان كثرة ما أعطاه هللا بنً إسرابٌل من اآلٌات البٌنة الدالة على صدق  - ٔ

 رسله؛ لموله تعالى: } سل بنً إسرابٌل كم آتٌناهم من آٌة بٌنة {.
هنا سإال  ومنها: تمرٌع بنً إسرابٌل الذٌن كفروا بآٌات هللا، وتوبٌخهم؛ ألن المراد بالسإال - ٕ

 توبٌخ.
ومنها: أن اآلٌات من نعم هللا؛ ألنها تحمل المرء على اإلٌمان؛ وفً اإلٌمان نجاته،  - ٖ

 وكرامته؛ لموله تعالى: } ومن ٌبدل نعمة هللا من بعد ما جاءته {.
 ومنها: أن اآلٌات مبٌنة لما أتت دالةً علٌه. - ٗ
لموله تعالى: }ومن ٌبدل نعمة هللا من بعد ما  ومنها: التحذٌر من تبدٌل نعمة هللا عّز وجّل؛ - ٘

[ ؛ والمراد: تبدٌل الشكر بالكفر؛ لموله تعالى: } ألم تر إلى الذٌن بدلوا ٕٔٔجاءته{ ]البمرة: 
 نعمة هللا كفراً {.

 ومنها: إثبات شدة العماب من هللا لمن بدل نعمته بالكفر؛ وهذا من تمام عدله وحكمته. - ٙ
 المرآن
ْنٌَا َوٌَْسَخُروَن ِمَن ال ِذٌَن آَمنُوا َوال ِذٌَن ات مَْوا فَْولَُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَ }ُزٌَِّن  اَمِة ِلل ِذٌَن َكفَُروا اْلَحٌَاةُ الدُّ

ٌِْر ِحَساٍب ) ٌََشاُء بِغَ ُ ٌَْرُزُق َمْن   [ٕٕٔ({ ]البمرة : َٕٕٔوّللا 
 التفسٌر:

ن للذٌن جحدوا وحدانٌة هللا الحٌاةُ الدن ٌا وما فٌها من الشهوات والملذات، وهم ٌستهزبون ُحّسِ
بالمإمنٌن. وهإالء الذٌن ٌخشون ربهم فوق جمٌع الكفار ٌوم المٌامة؛ حٌث ٌدخلهم هللا أعلى 
 درجات الجنة، وٌنزل الكافرٌن أسفل دركات النار. وهللا ٌرزق َمن ٌشاء ِمن خلمه بؽٌر حساب.

 : (ٖٗ٘)اذكر العلماء فً سبب نزول هذه اآلٌة وجوه 

                                                             

 .1ٕ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٖٙٗ)
 .ٕٗ٘/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 2ٖٗ)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 1ٖٗ)
 .ٖٗٔ/ٔ(تفسٌر البٌضاوي: 5ٖٗ)
 .ٕٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖٓ٘)
 .1ٕٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖٔ٘)
 .2ٕٕ/ٗ( تفسٌر الطبري:ٕٖ٘)
 .5ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٖ٘)
 .ٖٔٔ/ٕ: ، وتفسٌر الثعلب2ًٖٙ/ٙ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖٗ٘)



أحدها: لال ابن عباس فً رواٌة الكلبً: "نزلت هذه اآلٌة فً مشركً العرب: أبً جهل 
وأصحابه كانوا ٌتنعّمون بما ٌنمل لهم فً الدنٌا من المال ونسوا ٌوم المعاد َوٌَْسَخُروَن من 

ٌّا المإمنٌن الذٌن ٌعزفون عن الدنٌا، وٌمبلون على الطاعة والعبادة، وٌمولون: لو كان دمحم  نب
التبعه أشرافنا وإنما تبعه الفمراء مثل أبً عمارة وصهٌب وعمار وجابر بن عبد هللا وأبً عبٌدة 

 .(ٖ٘٘)بن الجراح وببلل وخّباب وأمثالهم"
وٌسنده ما أخرجه ابن أبً حاتم: عن ابن جرٌج، لال : "لالت لرٌش : لو كان دمحم نبٌا ،  

 .(ٖٙ٘)ال اهل الحاجة مثل ابن مسعود واصحابه "التبعه ساداتنا واشرافنا . وهللا ما اتبعه ا
 .(2ٖ٘)لال المرطبً فً لوله تعالى} ِللَِّذٌَن َكَفُروا{: "المراد رإساء لرٌش" 
 .(1ٖ٘)ولال الشوكانً: " والمراد بـ}الذٌن كفروا{ رإساء لرٌش أو كل كافر" 

والمٌنماع والثانً: لال عطاء: "نزلت فً رإساء الٌهود ووفدهم من بنً لرٌضة والنضٌر 
سخروا من فمراء المهاجرٌن فوعدهم هللا أن ٌعطٌهم أموال بنً لرٌضة والنضٌر بؽٌر لتال 

 .(5ٖ٘)أسهل شًء وأٌسره"
والثالث: لال مماتل: "نزلت فً المنافمٌن عبد هللا بن أبً وأصحابه، وكانوا ٌتنعمون فً الدنٌا 

ظروا إلى هإالء الذٌن ٌزعم وٌسخرون من ضعفاء المإمنٌن وفمراء المهاجرٌن، وٌمولون: ان
 .(ٖٓٙ)دمحم أنه ٌؽلب بهم"

 .(ٖٔٙ)لال الرزاي: " واعلم أنه ال مانع من نزولها فً جمٌعهم 
ْنٌَا{ ]البمرة :  لوله تعالى:  زٌنت للكافرٌن  [، أي:"ٕٕٔ}ُزٌَِّن ِللَِّذٌَن َكفَُروا اْلَحٌَاةُ الدُّ

 .(ٕٖٙ)شهوات الدنٌا ونعٌمها حتى نسوا"
أي حسنت الحٌاة الدنٌا للكافرٌن وأشربت محبتها فً للوبهم فتهالكوا لال المراؼً:"  

 .(ٖٖٙ)علٌها ، وتهافتوا فٌها ، وأعرضوا عن الدٌن حٌن ظنوا أن منافعها لد تفوتهم"

لال البٌضاوي:أي:" حسنت فً أعٌنهم وأشربت محبتها فً للوبهم حتى تهالكوا علٌها  
هللا تعالى إذ ما من شًء إال وهو فاعله، وٌدل وأعرضوا عن ؼٌرها، والمزٌن فً الحمٌمة هو 

على البناء للفاعل، وكل من الشٌطان والموة الحٌوانٌة وما خلمه هللا فٌها من « ُزٌّنَ »علٌه لراءة 
 .(ٖٗٙ)األمور البهٌة واألشٌاء الشهٌة مزٌن بالعرض"

 وفً المزٌن لهم ثبلثة ألوال: 
، (ٖٙٙ)، وابن كٌسان(ٖ٘ٙ)من شهواتها، لاله الحسن أحدها : زٌنها لهم الشٌطان بما ٌمنٌهم وٌعدهم

 .(2ٖٙ)والزجاج

 .(1ٖٙ)لال الشوكانً: " والمزٌن هو الشٌطان أو األنفس المجبولة على حب العاجلة" 
 . (5ٖٙ)والثانً : زٌنها لهم الذٌن أؼووهم من اإلنس والجن ، وهو لول المعتزلة

                                                             

 .2ٖٙ/ٙ، وانظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖٔٔ/ٕ(تفسٌر الثعلبً: ٖ٘٘)
 .2ٖ٘/ٕ(:ص 52٘ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٙ٘)
 .1ٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٖ٘)
 .ٖٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: 1ٖ٘)
 .2ٖٙ/ٙ، وانظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖٔٔ/ٕ(تفسٌر الثعلبً: 5ٖ٘)
 .2ٖٙ/ٙ، وانظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖٔٔ/ٕ(تفسٌر الثعلبً: ٖٓٙ)
 .2ٖٙ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: ٖٔٙ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.2ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٖٙ)
 .1ٔٔ/ٕ( تفسً المراؼً: ٖٖٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖٗٙ)
 .2ٕٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٖ٘ٙ)
 .1ٕٕ/ ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٖٙٙ)
 .1ٕٕ/ ٔ(انظر: معانً المرآن للزجاج: 2ٖٙ)
 .ٖٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: 1ٖٙ)
 .1ٖٙ/ٙ، ومفاتٌح الؽٌب: 2ٕٓ/ٔلنكت والعٌون:( انظر: ا5ٖٙ)



ا{ ٌتناول جمٌع الكفار، لال الرازي:و"هذا ضعٌؾ ألن لوله تعالى: }زٌن للذٌن كفرو 
فهذا ٌمتضً أن ٌكون لجمٌع الكفار مزٌن، والمزٌن لجمٌع الكفار ال بد وأن ٌكون مؽاٌرا لهم، 
إال أن ٌمال: إن كل واحد منهم كان ٌزٌن لآلخر، وحٌنبذ ٌصٌر دورا فثبت أن الذٌن ٌزٌن الكفر 

هم ؼواة الجن واإلنس، وذلن لجمٌع الكفار ال بد وأن ٌكون مؽاٌرا لهم فبطل لوله: إن المزٌن 
ألن هإالء الؽواة داخلون فً الكفار أٌضا، ولد بٌنا أن المزٌن ال بد وأن ٌكون ؼٌرهم، فثبت أن 

 .(2ٖٓ)هذا التؤوٌل ضعٌؾ"
 .(2ٖٔ)لال المرطبً:" وٌزٌنها أٌضا الشٌطان بوسوسته وإؼوابه" 

 والثالث : أن هللا تعالى زٌنها لهم بالشهوات التً خلمها لهم .
 .(2ٕٖ)لال المرطبً: " والمزٌن هو خالمها ومخترعها وخالك الكفر" 
لال الواحدي:" وإنما فعل هللا ذلن بهم لبلبتبلء، كما لال: }إِنَّا َجعَْلنَا َما َعلَى اأْلَْرِض  

 .(2ٖٖ)["2ِزٌنَةً لََها ِلنَْبلَُوهُْم{ ]الكهؾ: 

 :(2ٖٗ)وٌدل على صحة هذا التؤوٌل وجهان 
ن لرأ }َزٌََّن للذٌن كفروا{ بفتح، الزايالوجه األول: لراءة م

،على البناء للفاعل، ٌعنً: هللا (2ٖ٘)
 تعالى.

والثانً: لوله تعالى: }إِنَّا َجعَْلنَا َما َعلَى اأْلَْرِض ِزٌنَةً لََها ِلنَْبلَُوهُْم أٌَُُّهْم أَْحَسُن َعَمبًل{ ]الكهؾ : 
2.] 

الى، والتزٌٌن من هللا تعالى هو أنه لال البؽوي: "األكثرون على أن المزٌن هو هللا تع 
خلك األشٌاء الحسنة والمناظر العجٌبة، فنظر الخلك إلٌها بؤكثر من لدرها فؤعجبتهم ففتنوا 

 .(2ٖٙ)بها"
ولال ابن عطٌة جامعا بٌن المولٌن: المزٌن هو خالمها ومخترعها وخالك الكفر، وٌزٌنها   

 .(22ٖ)أٌضا الشٌطان بوسوسته وإؼوابه"
: " التزٌٌن التحسٌن المدرن بالحس دون المدرن بالعمل ، ولهذا جاء فً لال الراؼب 

أوصاؾ الدنٌا دون أوصاؾ اآلخرة ، نحو : }ُزٌَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت{"
(ٖ21). 

ً فً عٌن اإلنسان، أو فً سمعه، أو لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:   والتزٌٌن جعل الشًء بهٌا
ً فً مذاله، أو فً فكره؛  فؤصل   .(25ٖ)التزٌٌن جعل الشًء بهٌاً جمٌبلً جذابا

ْنٌَاو}  { :"ٌعنً ما فٌها من الشهوات، والملذات؛ ولد بٌن هللا ذلن بموله تعالى: اْلَحٌَاةُ الدُّ
}زٌن للناس حب الشهوات من النساء والبنٌن والمناطٌر الممنطرة من الذهب والفضة والخٌل 

الدنٌا وهللا عنده حسن المآب{ ]آل عمران:  المسومة واألنعام والحرث ذلن متاع الحٌاة
ٔٗ](ٖ1ٓ)." 

                                                             

 .1ٖٙ/ٙ( مفاتٌخ الؽٌب: 2ٖٓ)
 .1ٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٖٔ)
 .1ٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٕٖ)
 .٘ٓٔ/ٗ( التفسٌر البسٌط: 2ٖٖ)
 .٘ٓٔ/ٗ، والتفسٌر البسٌط:1ٖٙ/ٙ( انظر: ومفاتٌح الؽٌب: 2ٖٗ)
وابن أبً عبلة وأبو حٌوة. ٌنظر: "المحرر ( بها لرأ أبً بن كعب، والحسن ومجاهد، وحمٌد، وابن محٌصن 2ٖ٘)

 .1ٕٕ/ ٔ، "زاد المسٌر" ٖٕٓ/ ٕالوجٌز" 
 .1ٕٕ/ ٔ، وانظر: زاد المسٌر: 2ٕٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي:2ٖٙ)
 .1ٕٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: 22ٖ)
 .ٖٙٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 21ٖ)
 .ٕٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 25ٖ)
 .ٕٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1ٖٓ)
 



؛ -ٌعنً أنه اسم تفضٌل مإنث مؤخوذة من الدنو الذي هو ضد العلو  -و} الدنٌا {:" فُعلى  
ووصفت هذه الحٌاة بالدنٌا لوجهٌن: األول: دنّو مرتبتها؛ الثانً: سبمها على اآلخرة؛ فهً أدنى 

بها وهو سبمها على اآلخرة فظاهر معلوم لكل أحد؛ وأما دنّو منها لمربها، ودنّو منزلتها؛ أما لر
؛ وموضع (ٔ)«لموضع سوط فً الجنة خٌر من الدنٌا وما فٌها»مرتبتها فلمول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(1ٖٔ)السوط ممدار متر تمرٌباً"
راضهم ولد خص }الذٌن كفروا{ بالذكر، لمبولهم التزٌٌن جملة ، وإلبالهم على الدنٌا وإع 

عن اآلخرة بسببها. ولد جعل هللا ما على األرض زٌنة لها لٌبلو الخلك أٌهم أحسن عمبل ، 
فالمإمنون الذٌن هم على سنن الشرع لم تفتنهم الزٌنة ، والكفار تملكتهم ألنهم ال ٌعتمدون 

ع إال ؼٌرها. ولد لال أبو بكر الصدٌك رضً هللا عنه حٌن لدم علٌه بالمال : اللهم إنا ال نستطٌ
 .(1ٕٖ)أن نفرح بما زٌنت لنا

لال الشوكانً: " وإنما خص الذٌن كفروا بالذكر مع كون الدٌنا مزٌنة للمسلم والكافر  
كما وصؾ سبحانه بؤنه جعل ما على األرض زٌنة لها لٌبلو الخلك اٌهم أحسن عمبل ألن الكافر 

 .(1ٖٖ)ل على اآلخرة"افتتن بهذا التزٌٌن وأعرض عن اآلخرة والمسلم لم ٌفتتن به بل ألب
 :(1ٖٗ)[، على ثبلثة أوجهُٕٕٔزٌَِّن {]البمرة: واختلفت المراءة فً لوله تعالى:} 
 ُزٌَِّن {. بضم )الزاي( على البناء للمفعول. وهً لراءة الجمهور. :} أحدها:
، أبً بن (1ٖ٘)بفتح )الزاي(على بناء الفاعل، لرأ بها مجاهد وحمٌد بن لٌس َزٌَِّن{، }والثانً:
 والحسن وابن محٌصن وأبو حٌوة. كعب،

 . (1ٖٙ)لال النحاس : "وهً لراءة شاذة ، ألنه لم ٌتمدم للفاعل ذكر"  
والثالث: }زٌنت{ بإظهار العبلمة، وهً لراءة ابن أبً عبلة، وجاز ذلن لكون التؤنٌث ؼٌر 

 .(12ٖ)حمٌمً

  واختلؾ فً سبب عدم تؤنٌث )الحٌاة( فً اآلٌة على ألوال: 
ل: )زٌنت(؛ ألن الحٌاة مصدر، فذهب إلى تذكٌر المصدر، كموله: }فََمْن َجاَءهُ أحدها:أنه لم ٌم

ٌَْحةُ{ ]هود: 2َٕ٘مْوِعَظةٌ ِمْن َربِِّه{ ]البمرة:  [، }َوَكذََّب بِِه لَْوُمَن 2ٙ[ }َوأََخَذ الَِّذٌَن َظلَُموا الصَّ
{ ]األنعام  اللفظ مرة وعلى المعنى مرة.  [،  فٌجوز فٌه تؤنٌث الفعل وتذكٌره علىَٙٙوهَُو اْلَحكُّ

 .(11ٖ)وهذا لول الفراء
والثانً: تؤنٌث الحٌاة لٌس بحمٌمً، ألن معنى الحٌاة والعٌش والبماء واحد، وكؤنه لال: زٌن 

 .(15ٖ)للذٌن كفروا البماء. وهذا لول الزجاج
ُروا{، وإذا والثالث: إنما لم ٌمل: )زٌنت(، ألنه فصل بٌن زٌن وبٌن الحٌاة بموله: }ِللَِّذٌَن َكفَ 

فصل بٌن فعل المإنث وبٌن االسم بفاصل حسن تذكٌر الفعل؛ ألن الفاصل ٌكفً من تاء التؤنٌث. 
 .(5ٖٓ)وهذا لول اابن األنباري

                                                             
: 2ٖ، كتاب الجهاد والسٌر، باب ٕٖٕ؛ وأخرجه البخاري ص1ٖٖٕٔ، حدٌث رلم ٖٖٓ/٘أخرجه أحمد  (ٔ)

 .15ٕٕفضل رباط ٌوم فً سبٌل هللا، حدٌث رلم 
 .ٕٕ-ٕٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1ٖٔ)
 .5ٕ-1ٕ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: 1ٕٖ)
 .ٖٖٔ/ٔ( فتح المدٌر: 1ٖٖ)
، وتفسٌر المرطبً: 1ٕٕ/ ٔ، وزاد المسٌر: ٖٕٓ/ ٕر الوجٌز: ، والمحر2ٖٔ/ٕ( انظر: الدر المصون: 1ٖٗ)
ٖ/ٕ1. 
هـ( ترجمته فً ؼاٌة النهاٌة  ٕٕٗ(حمٌد بن لٌس المكً األعرج المارئ، ثمة، أخذ عرضا عن مجاهد )ت 1ٖ٘)
ٔ /ٕٙ٘. 
 .ٙٓٔ/ٔ( معانً المرآن: 1ٖٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( انظر معانً المرآن للفراء:12ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 11ٖ)
 .1ٕٔ/ٔ( معانً المرآن: 15ٖ)
 5ٕٔ/ ٕ، "البحر المحٌط" ٖٔٔ/ ٕ، "تفسٌر الثعلبً" 1ٕٔ/ ٔ(معانً المرآن" للزجاج 5ٖٓ)



 :(5ٖٔ)ومن ذلن لول الشاعر
 إن امرأ ؼّره منكن واحدة       بعدي وبعدن فً الدنٌا لمؽرور

[، أي" وٌستهزءون بالفمراء من ٕٕٔ]البمرة :  }َوٌَْسَخُروَن ِمَن الَِّذٌَن آَمنُوا{ لوله تعالى: 
 .(5ٕٖ)المإمنٌن"
أخرج ابن أبً حاتم عن لتادة لوله : }وٌسخرون من الذٌن امنوا{، وٌمولون: ما هإالء  

 . (5ٖٖ)علً شًء ، استهزاء وسخرٌا"
لال ابن عطٌة:" إشارة إلى كفار لرٌش ألنهم كانوا ٌعظمون حالهم من الدنٌا وٌؽتبطون  

 .(5ٖٗ)ون من أتباع النبً ملسو هيلع هللا ىلص كببلل وصهٌب وابن مسعود وؼٌرهم"بها وٌسخر
لال الصابونً: أي "وهم مع ذلن ٌهزأون وٌسخرون بالمإمنٌن، ٌرمونهم بملة العمل ،  

 لتركهم الدنٌا وإلبالهم على اآلخرة كموله سبحانه : }ِإنَّ الَِّذٌَن أَْجَرُموا َكانُوا ِمَن الَِّذٌَن آَمنُوا
 .(5ٖ٘)["5ٌَْٕضَحكُوَن{ ]المطففٌن : 

لال الشوكانً: " والحال أن أولبن الكفار ٌسخرون من الذٌن آمنوا لكونهم فمراء ال حظ  
لهم من الدنٌا كحظ رإساء الكفر وأساطٌن الضبلل وذلن ألن عرض الدنٌا عندهم هو األمر 

لب المإمنٌن إذ ذان فمراء الذي ٌكون من ناله سعٌدا رابحا ومن حرمه شمٌا خاسرا ولد كان ؼا
 .(5ٖٙ)الشتؽالهم بالعبادة وأمر اآلخرة وعدم إلتفاتهم إلى الدنٌا وزٌنتها"

ٌَاَمِة{ ]البمرة :   [، " أي والمإمنون المتمون ٕٕٔلوله تعالى: }َوالَِّذٌَن اتََّمْوا فَْولَُهْم ٌَْوَم اْلِم
 .(52ٖ)هلل فوق أولبن الكافرٌن منزلًة ومكانة ٌوم المٌامة"

لال ابن عثٌمٌن:" أي فولهم مرتبة، ومنزلة؛ وهذا ما أعاضهم هللا به، حٌث كان أولبن  
الذٌن كفروا ٌسخرون بهم فً الدنٌا، فجعلهم هللا فولهم ٌوم المٌامة؛ وهذا كموله تعالى: }فالٌوم 

 .(51ٖ)[ "ٖ٘، ٖٗالذٌن آمنوا من الكفار ٌضحكون * على األرابن ٌنظرون{ ]المطففٌن: 
طٌة:" ومعنى الفوق هنا فً الدرجة والمدر فهً تمتضً التفضٌل وإن لم ٌكن لال ابن ع 

ا ]الفرلان:  ٌٌْر ُمْستَمَرًّ ٌَْوَمبٍِذ َخ  .(55ٖ)["ٕٗللكفار من المدر نصٌب، كما لال تعالى: أَْصحاُب اْلَجنَِّة 

المٌامة ، لال الطبرانً: " ٌعنً الذٌَن اتَّمَوا الشرَن والفواحش والكبابَر فوَق الكفار ٌوم  
ٌَْن والكفاُر فً الجحٌم" فً الجنِة ٌكون المإمنون فً ِعلٌِِّّ
(ٗٓٓ). 

و)التموى(:" وهً اتخاذ ولاٌة من عذاب هللا بفعل أوامره، واجتناب نواهٌه، عن علم  
 .(ٔٓٗ)وبصٌرة"

 :(ٕٓٗ)ولد اختلؾ أهل العلم فً المراد بهذه الفولٌة، على ألوال 
امة و الدرجة ، ألنهم فً الجنة والكفار فً النار. وهذا معنى أحدها: أن المراد: الفولٌة فً الكر

 .(ٖٓٗ)لول لتادة

                                                             

 .ٔٔ/ ٘، ولسان العرب: ٖ٘ٓ/ ٔ، وزاد المسٌر: ٖٔٔ/ٕ( لم أتعرؾ على لابله والبٌت فً تفسٌر الثعلبً: 5ٖٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 5ٕٖ)
دمحم بن ٌحٌى ، انبا الحسن بن عمرو بٌاع السابري ، ثنا ٌزٌد بن زرٌع . عن 2ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم: 5ٖٖ)

 ، ثنا سعٌد ، عن لتادة.
 .1ٕٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5ٖٗ)
 .2ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٖ٘)
 .ٖٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: 5ٖٙ)
 .ٕٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:52ٖ)
 .ٕٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:51ٖ)
 .1ٕ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: 55ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٔالطبرانً: ( تفسٌر ٓٓٗ)
 .ٕٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٓٗ)
 .5ٕ/ٖ. وتفسٌر المرطبً: 5/ٙ، ومفاتٌح الؽٌب: 1ٕ٘/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٕٓٗ)



والثانً: أن ٌكون المراد بالفولٌة الفولٌة بالمكان، ألن المإمنٌن ٌكونون فً علٌٌن من السماء 
 والكافرٌن ٌكونون فً سجٌن من األرض.

ولون : وإن كان معاد فلنا فٌه والثالث: أن ٌكون التفضٌل على ما ٌتضمنه زعم الكفار ، فإنهم ٌم
 الحظ أكثر مما لكم.

والرابع: أن ٌكون المراد: أنهم فولهم فً الحجة ٌوم المٌامة، وذلن ألن شبهات الكفار ربما 
كانت تمع فً للوب المإمنٌن، ثم إنهم كانوا ٌردونها عن للوبهم بمدد توفٌك هللا تعالى، وأما ٌوم 

تزول الشبهات، وال تإثر وساوس الشٌطان، كما لال تعالى: المٌامة فبل ٌبمى شًء من ذلن، بل 
ٌَتَؽَاَمُزوَن )5ٕ}إِنَّ الَِّذٌَن أَْجَرُموا َكانُوا ِمَن الَِّذٌَن آَمنُوا ٌَْضَحكُوَن ) وا بِِهْم  ( َوإِذَا ٖٓ( َوإِذَا َمرُّ

( َوَما أُْرِسلُوا ٕٖالُوا إِنَّ َهُإاَلِء َلَضالُّوَن )( َوإِذَا َرأَْوهُْم لَ ٖٔاْنمَلَبُوا إِلَى أَْهِلِهُم اْنمَلَبُوا فَِكِهٌَن )
ٌِْهْم َحافِِظٌَن )  [.ٖٗ - 5ٕ({ ]المطففٌن : ٖٗ( فَاْلٌَْوَم الَِّذٌَن آَمنُوا ِمَن اْلُكفَّاِر ٌَْضَحُكوَن )َٖٖعلَ

ً والخامس: المراد: أن سخرٌة المإمنٌن بالكفار ٌوم المٌامة فوق سخرٌة الكافرٌن بالمإمنٌن ف
الدنٌا ألن سخرٌة الكافر بالمإمن باطلة، وهً مع بطبلنها منمضٌة، وسخرٌة المإمن بالكافر فً 

 اآلخرة حمة ومع حمٌتها هً دابمة بالٌة.
والسادس: وتحتمل اآلٌة أن المتمٌن هم فً اآلخرة فً التنعم والفوز بالرحمة فوق ما هم هإالء 

ً نعمة الدنٌا، فعلى هذا االحتمال ولع التفضٌل فٌه فً دنٌاهم، وكذلن خٌر مستمرا من هإالء ف
 فً أمر فٌه اشتران.

لال ابن عطٌة:" وهذا كله من التحمٌبلت حفظ لمذهب سٌبوٌه والخلٌل فً أن التفضٌل  
 .(ٗٓٗ)إنما ٌجًء فٌما فٌه شركة، والكوفٌون ٌجٌزونه حٌث ال اشتران"

ألنهم فً الجنة والكفار فً النار  فٌمكن المول بؤن "المراد بالفولٌة هنا العلو فً الدرجة 
ألن الجنة فً السماء والنار فً أسفل سافلٌن أو أن المإمنٌن هم الؽالبون فً الدنٌا كما ولع ذلن 

من ظهور اإلسبلم وسموط الكفر ولتل أهله وأسرهم وتشرٌدهم وضرب الجزٌة علٌهم وال مانع 
 .(٘ٓٗ)المٌامة لوله" من حمل اآلٌة على جمٌع ذلن لوال التمٌٌد بكونه فً ٌوم

ٌِْر ِحَساٍب{]البمرة:   ٌَْرُزُق َمْن ٌََشاُء بِؽَ  ُ [، أي: وهللا "ٌرزق من ٕٕٔلوله تعالى: } َوَّللاَّ
 .(ٙٓٗ)ٌشاء من َخْلمه ، وٌعطٌه عطاء كثًٌرا جزٌبل ببل حصر وال تعداد فً الدنٌا واآلخرة"

 .(2ٓٗ)لال الضحان : "ٌعنً من ؼٌر تبعة فً اآلخرة" 
: "سالت ابن عباس عن هذه اآلٌة : }وهللا ٌرزق من ٌشاء بؽٌر حساب{، لال : لال عطاء 

 .(1ٓٗ)تفسٌرها : لٌس على هللا رلٌب ، وال من ٌحاسبه "
 . (5ٓٗ)وعن سعٌد بن جبٌر ، بؽٌر حساب لال : "ال ٌحاسب الرب" 

                                                                                                                                                                               

 .2ٖ٘/ٕ(:ص 5٘ٙٔ(  انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٓٗ)
 .1ٕ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٓٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٘ٓٗ)
 .1ٙ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙٓٗ)

: "ابن آدم ، أَْنفْك أُْنفْك علٌن" ، ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : "أنفك ببلل وال تخش من ذي العرش إلبلال"  كما جاء فً الحدٌث
( من طرٌك ٌحٌى بن وثاب ، عن مسروق ، عن عبد هللا بن 5ٕٔ/ٓٔ. ]رواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر )

 ([.ٔ٘/ٕلترهٌب )مسعود رضً هللا عنه مرفوعا ، وحسنه المنذري فً الترؼٌب وا
ٍء فَُهَو ٌُْخِلفُهُ { ]سبؤ :   ًْ [ ، وفً  الصحٌح أن َملَكٌن ٌنزالن من السماء 5ٖولال تعالى : } َوَما أَْنفَْمتُْم ِمْن َش

َصبٌحة كل ٌوم ، ٌمول  أحدهما : اللهم أعط منفمًا خلفًا. وٌمول اآلخر : اللهم أعط ُمْمسكا تلفًا. وفً الصحٌح 
 "ٌمول

مالً ، مالً! وهل لن من مالن إال ما أكلت فؤفنٌت ، وما لَبْسَت فؤبلٌَت ، وما تصدلت فؤمضٌت  ؟ وما  ابن آدم :
سوى ذلن فذاهب وتاركه للناس". وفً مسند اإلمام أحمد عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "الدنٌا دار من ال دار له ، ومال 

 ( من حدٌث عابشة رضً هللا عنها[.2ٔ/ٙ. ]المسند )من ال مال له ، ولها ٌَجَمُع من ال عمل له
 .ٖٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٓٗ)
 .2ٖ٘/ٕ(:ص 521ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٓٗ)
 .2ٖ٘/ٕ(:ص 525ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٓٗ)



. وروى عن الولٌد بن  (ٓٔٗ)ولال مٌمون ابن مهران :} بؽٌر حساب{، لال : ؼدلا" 
 نحو ذلن. ،(ٔٔٗ)لٌس

 .(ٕٔٗ)لال الصابونً:" أي وهللا ٌرزق أولٌاءه رزلاً واسعاً رؼداً، ال فناء له وال انمطاع" 
لال الطبري: " وهللا ٌعطً الذٌن اتموا ٌوم المٌامة من نعمه وكراماته وجزٌل عطاٌاه ،  

 .(ٖٔٗ)بؽٌر محاسبة منه لهم على ما مّن به علٌهم من كرامته"
"أي ٌعطً من ٌشاء من فضله بؽٌر محاسبة على ذلن؛ فهم لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:  

أي ال  -ٌؤخذون أجرهم ٌوم المٌامة مجاناً؛ ألن العوض لد سبك؛ وٌحتمل أن المعنى بؽٌر تمدٌر 
؛ بل ٌعطون ما تشتهٌه أنفسهم، كما لال تبارن وتعالى: }إال الذٌن آمنوا وعملوا -ٌمدَّر لهم ذلن 

[ أي ؼٌر ممطوع؛ ألن رزق هللا ال نهاٌة له ال ٕ٘]االنشماق: الصالحات لهم أجر ؼٌر ممنون{ 
 .(ٗٔٗ)سٌما الرزق فً اآلخرة"

ٌِْر ِحَساٍب{]البمرة: وٌحتمل   ُ ٌَْرُزُق َمْن ٌََشاُء بِؽَ [، وجهان من ٕٕٔلوله تعالى: } َوَّللاَّ
 :(٘ٔٗ)التفسٌر

وال تمٌسوا علٌه اآلخرة،  أحدهما: المعنى: وهللا ٌرزق هإالء الكفرة فً الدنٌا فبل تستعظموا ذلن
فإن الرزق لٌس على لدر الكفر واإلٌمان بؤن ٌحسب لهذا عمله ولهذا عمله فٌرزلان بحساب 
ذلن، بل الرزق بؽٌر حساب األعمال، واألعمال ومجازاتها محاسبة ومعادة إذ أجزاء الجزاء 

نٌا فهو فوق ٌوم تمابل أجزاء الفعل المجازى علٌه، فالمعنى أن المإمن وإن لم ٌرزق فً الد
 المٌامة.

والثانً: أن ٌكون المعنى أن هللا ٌرزق هإالء المستضعفٌن علو المنزلة بكونهم فوق، وما فً 
ضمن ذلن من النعٌم بؽٌر حساب، فاآلٌة تنبٌه على عظم النعمة علٌهم وجعل رزلهم بؽٌر 

 حساب، حٌث هو دابم ال ٌتناهى، فهو ال ٌنفد.

ٌِْر ِحساٍب{ صفة لرزق هللا تعالى كٌؾ تصرؾ، إذ هو جلت والثالث: وٌحتمل أن ٌكون } بِؽَ
، والولٌد بن (ٙٔٗ)لدرته ال ٌنفك بعدد، ففضله كله بؽٌر حساب.وهذا معنى لول مٌمون بن مهران

 .(2ٔٗ)لٌس
والرابع: وٌحتمل أن ٌكون المعنى فً اآلٌة من حٌث ال ٌحتسب هذا الذي ٌشاإه هللا، كؤنه لال 

ٌُْث ال ٌَْحتَِسُب{ ]الطبلق: بؽٌر احتساب من المرزو [ ، وإن ٖلٌن، كما لال تعالى: }َوٌَْرُزْلهُ ِمْن َح
[ ، فالمعنى فً ذلن ٖٙاعترض معترض على هذه اآلٌة بموله تعالى: َعطاًء ِحساباً ]النبؤ: 

محسبا، وأٌضا فلو كان عدا لكان الحساب فً الجزاء والمثوبة ألنها معادة وؼٌر الحساب فً 
 نعام.التفضل واإل

، (1ٔٗ)والخامس: أن المعنى: : "لٌس على هللا رلٌب ، وال من ٌحاسبه ". وهذا لول ابن عباس
 ، نحو ذلن.(5ٔٗ)وروي عن سعٌد بن جبٌر

لال الشٌخ السعدي: " فالرزق الدنٌوي ٌحصل للمإمن والكافر، وأما رزق الملوب من  
 .(ٕٓٗ)طٌها إال من ٌحب"العلم واإلٌمان، ومحبة هللا وخشٌته ورجابه، ونحو ذلن، فبل ٌع

                                                             

 .2ٖ٘/ٕ(:ص 51ٓٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔٗ)
 .2ٖ٘/ٕ(:ص 51ٓٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔٗ)
 .ٕٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕٔٗ)
 .2ٕٗ/ٗتفسٌر الطبري: ( ٖٔٗ)
 .ٕٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗٔٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ، وفتح المدٌر: 1ٕ٘/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٘ٔٗ)
 .2ٖ٘/ٕ(:ص 51ٓٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٔٗ)
 .2ٖ٘/ٕ(:ص 51ٓٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٔٗ)
 .2ٖ٘/ٕ(:ص 521ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٔٗ)
 .2ٖ٘/ٕ(:ص 525ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٔٗ)
 .5٘/ٔتفسٌر السعدي:  (ٕٓٗ)



ولد ذكر الرازي: أن لوله تعالى: }وهللا ٌرزق من ٌشاء بؽٌر حساب{ ٌحتمل أن ٌكون  
المراد منه ما ٌعطً هللا المتمٌن فً اآلخرة من الثواب، وٌحتمل أن ٌكون المراد ما ٌعطً فً 

 .(ٕٔٗ)الدنٌا أصناؾ عبٌده من المإمنٌن والكافرٌن
 

بؽٌر حساب(، إذا أعطاه أكثر مما ٌستحك وألل مما ٌستحك لال الراؼب: " )وأعطاه  
واألول هو الممصود هاهنا ، وهو المشار إلٌه باإلحسان ، ولد فسر ذلن على أوجه الحتمال 

 اللفظ ، وإٌهامه:
 األول: ٌعطٌه ]عطاء[ أكثر مما ٌستحمه. 

 الثانً : ٌعطٌه وال ٌؤخذ منه.
 :  (ٕٕٗ)اد ،  لمول الشاعرالثالث : ٌعطٌه عطاًء ال ٌحوٌه حصر العب

 عطاٌاهُ تْحَصى لبل إحصابها المطرُ 
 الرابع : ٌعطٌه ببل مضاٌمة ، من لولهم : حاسبته أي ضاٌمته

الخامس : ٌعطٌه أكثر مما ٌحسبه أي ٌكفٌه، وكل هذه الوجوه تحتمل أن ٌكون ذلن فً الدنٌا 
 وفً اآلخرة .

لفساق الذٌن لال فٌهم : }َولَْواَل أَْن ٌَكُوَن السادس : إن ذلن إشارة إلى توسٌعه على الكفار وا
ٍة{ تنبٌهاً أن ال فضٌلة  ْحَمِن ِلبٌُُوتِِهْم سُمُفًا ِمْن فِضَّ ةً َواِحَدةً لََجعَْلنَا ِلَمْن ٌَْكفُُر ِبالرَّ فً المال النَّاُس أُمَّ

لال : ، وال إكرام لمن ٌوسع علٌه ما لم ٌستعن به فً الوصول إلى المطلوب منه ، ولهذا 
ٌَْراِت{ اآلٌة، ولهذا لال أمٌر ٘٘}أٌََْحَسبُوَن أَنََّما نُِمدُّهُْم بِِه ِمْن َماٍل َوَبنٌَِن ) ( نَُساِرعُ َلُهْم فًِ اْلَخ

 المإمنٌن : " من وسع علٌه فً دنٌاه فلم ٌعلم أنه مكر به فمد خدع عن عمله ".

                                                             

 .ٔٔ-ٓٔ/ٙ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕٔٗ)
 ثم لال: " فإذا حملناه على رزق اآلخرة احتمل وجوها:

أحدها: أنه ٌرزق من ٌشاء فً اآلخرة، وهم المإمنون بؽٌر حساب، أي رزلا واسعا رؼدا ال فناء له، وال  
( فإن كل ما دخل تحت ٓٗانمطاع، وهو كموله: }فؤولبن ٌدخلون الجنة ٌرزلون فٌها بؽٌر حساب{ )ؼافر: 

 رجا عن الحساب.الحساب والحصر والتمدٌر فهو متناه، فما ال ٌكون متناهٌا كان ال محالة خا
وثانٌها: أن المنافع الواصلة إلٌهم فً الجنة بعضها ثواب وبعضها تفضل كما لال: }فٌوفٌهم أجورهم وٌزٌدهم  

 ( فالفضل منه ببل حساب.2ٖٔمن فضله{ )النساء: 
ر ما وثالثها: أنه ال ٌخاؾ نفادها عنده، فٌحتاج إلى حساب ما ٌخرج منه، ألن المعطً إنما ٌحاسب لٌعلم لممدا 

ٌعطً وما ٌبمً، فبل ٌتجاوز فً عطاٌاه إلى ما ٌجحؾ به، وهللا ال ٌحتاج إلى الحساب، ألنه عالم ؼنً ال نهاٌة 
 لممدوراته.

ورابعها: أنه أراد بهذا رزق أهل الجنة، وذلن ألن الحساب إنما ٌحتاج إلٌه إذا كان بحٌث إذا أعطى شٌبا انتمص  
لن فإنه بعد انمضاء األدوار واألعصار ٌكون الثواب المستحك بحكم لدر الواجب عما كان، والثواب لٌس كذ

 الوعد والفضل بالٌا، فعلى هذا ال ٌتطرق الحساب ألبتة إلى الثواب.
وخامسها: أراد أن الذي ٌعطً ال نسبة له إلى ما فً الخزانة ألن الذي ٌعطً فً كل ولت ٌكون متناهٌا ال  

متناه والمتناهً ال نسبة له إلى ؼٌر المتناهً فهذا هو المراد من لوله:  محالة، والذي فً خزانة لدرة هللا ؼٌر
 }بؽٌر حساب{ وهو إشارة إلى أنه ال نهاٌة لممدورات هللا تعالى.

وسادسها: }بؽٌر حساب{ أي بؽٌر استحماق ٌمال لفبلن على فبلن حساب إذا كان له علٌه حك، وهذا ٌدل على أنه 
ألحد معه حساب بل كل ما أعطاه فمد أعطاه بمجرد الفضل واإلحسان، ال  ال ٌستحك علٌه أحد شٌبا، ولٌس

 بسبب االستحماق.
وسابعها: }بؽٌر حساب{ أي ٌزٌد على لدر الكفاٌة ٌمال: فبلن ٌنفك بالحساب إذا كان ال ٌزٌد على لدر الكفاٌة،  

كثٌرا ألن ما دخله الحساب فهو  فؤما إذا زاد علٌه فإنه ٌمال: ٌنفك بؽٌر حساب وثامنها: }بؽٌر حساب{ أي ٌعطً
 للٌل.

واعلم أن هذه الوجوه كلها محتملة وعطاٌا هللا لها منتظمة فٌجوز أن ٌكون المراد كلها وهللا أعلم.)تفسٌر الراي: 
ٙ/ٖ2ٓ-ٖ2ٔ.) 
 .5ٖٗ/ٔ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الراؼب فً تفسٌره: ٕٕٗ)



طون ، وذان أن المإمن ال ٌؤخذ من السابع : ٌعطً أولٌاءه ببل تبعه وال حساب علٌهم فٌما ٌع
عرض الدنٌا إال من حٌث ٌجب ، وفً ولت ما ٌجب وعلى الوجه الذي ٌجب ، وال ٌنفمه إال 
على ذلن ، فهو ٌحاسب نفسه فبل ٌحاسب ، ولهذا ما روي : " من حاسب نفسه فً الدنٌا أمن 

ٌِْر ِحَساٍب{ أي : الحساب فً المٌامة " ، وعلى هذا لال لسلٌمان : }َهذَا َعَطاُإنَا فَ  اْمنُْن أَْو أَْمِسْن بِؽَ
ٌمابل  -تحر فٌما أعطٌنان الوجه الذي ال تبعة فٌه علٌن وال حساب ، الثامن : أن هللا عز وجل

َ َلْرًضا  المإمنً فً المٌامة ال بمدر استحمالهم ، بل بؤكثر منه كما لال : }َمْن ذَا الَِّذي ٌُْمِرُض َّللاَّ
 هُ لَهُ{.َحَسنًا فٌََُضاِعفَ 

التاسع : وهو ٌمارب ذلن إن ذلن إشارة إلى ما روي أن أهل الجنة ال خطر علٌهم، وعلى ذلن 
لُوَن لوله تعالى : }َوفٌَِها َما تَْشتَِهٌِه اأْلَْنفُُس َوتَلَذُّ اأْلَْعٌُُن{ ، ولوله : }فَؤُولَِبَن ٌَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ ٌُْرزَ 

ٌِْر ِحَساٍب{ ، وأم ا تعلمه بما تمدم ، فعلى بعض هذه التفاسٌر ٌتعلك بالذٌن كفروا ، وعلى فٌَِها بِؽَ
 .(ٖٕٗ)بعضه ٌتعلك بالذٌن آمنوا"

 الفوابد:
تعالى: } زٌن للذٌن كفروا الحٌاة الدنٌا  من فوابد اآلٌة: انخداع الكافرٌن بالحٌاة الدنٌا؛ لموله - ٔ
.} 
وؼرضهم؛ ألن ما زٌن للشخص فبل بد أن ومنها: أن الكفار عاشمون لها، وأنها هً همهم،  - ٕ

 ٌكون الشخص مهتماً به طالباً له.
ومنها: أن المإمنٌن لٌست الدنٌا فً أعٌنهم شٌباً؛ لموله تعالى: } للذٌن كفروا {؛ ولهذا كان  - ٖ

النفس لتوجٌه  (ٕ)«لبٌن! إن العٌش عٌش اآلخرة»الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إذا رأى ما ٌعجبه فً الدنٌا ٌمول: 
إلى إجابة هللا؛ ال إلى إجابة رؼبتها، ثم ٌمنع النفس أٌضاً: أنً ما صددتن وأجبت الرب عّز وجّل 
إال لخٌر؛ ألن العٌش عٌش اآلخرة؛ والعجٌب أن من طلب عٌش اآلخرة طاب له عٌش الدنٌا؛ 

ذٌن ومن طلب عٌش الدنٌا ضاعت علٌه الدنٌا واآلخرة؛ لال هللا تعالى: }لل إن الخاسرٌن ال
[ ؛ هذه هً الخسارة: خسروا أنفسهم؛ ألن مآلهم ٘ٔخسروا أنفسهم وأهلٌهم ٌوم المٌامة{ ]الزمر: 

 -والعٌاذ باهلل  -؛ وأهلوهم أٌضاً الذٌن فً النار ال ٌهتم بعضهم ببعض؛ كل -والعٌاذ باهلل  -النار 
ًّ فٌما هو فٌه؛ والحاصل أنا نمول: ٌنبؽً لكل إنسان حٌن ٌرى فً الدنٌا ما ٌعجبه أن ٌمول  شم

 كما لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
ومن فوابد اآلٌة: حمارة الدنٌا؛ لوصفها بالدنٌا؛ وهً من الدنّو زمناً، ورتبة؛ زمناً؛ ألنها  - ٗ

ورتبة؛ ألنها للٌل بالنسبة لآلخرة؛ ولهذا ال تجد فً الدنٌا حال سرور إال مشوباً  لبل اآلخرة؛
ن هذا التنؽٌص بالنسبة للمإمن خٌر؛ ألن له فٌه أجراً، كما أخبر بتنؽٌص لبله، وبعده؛ لك
عجباً للمإمن إن أمره كله خٌر؛ إن أصابته ضراء صبر فكان خٌراً له؛ »الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً لوله: 

؛ والمإمن إذا ابتلً بالببلء الجسمً، أو النفسً ٌمول: (ٔ)«وإن أصابته سراء شكر فكان خٌراً له
مة من هللا ٌكّفِر هللا بها عنً سٌباتً؛ فإذا أحس هذا اإلحساس صار هذا األلم نعمة؛ ألن هذه نع

واحتسب  تكفٌر للسٌبات؛ فإن صبر -والحمد هلل  -اإلنسان خّطاء دابماً؛ وهذه األشٌاء ال شن أنها 
صارت رفعة للدرجات؛ فاآلالم، والببلٌا، والهم، والؽم، تكفٌر بكل حال؛ ولكن مع الصبر 

 واالحتساب ٌكون عمبلً صالحاً ٌثاب علٌه، وٌإجر علٌه.
ومن فوابد اآلٌة: أن ال نركن إلى هذه الحٌاة، ونطمبن إلٌها؛ بل نجعل همتنا منصرفة إلى  - ٘

 الدار اآلخرة؛ وهذا ال ٌنافً أن نتمتع وننعم بما أحل هللا لنا مع االستمامة فً دٌننا.

                                                             

 .5ٖٗ-1ٖٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖٕٗ)
، باب  : كان 1ٗ/2، وأخرجه البٌهمً فً السنن الكبرى 25ٕ، حدٌث رلم ٖٗٓ/ٔأخرجه الشافعً فً مسنده  (ٕ)

ً ٌعجبه لال: لبٌن إن العٌش عٌش اآلخرة، حدٌث  ، أخرجه البٌهمً بسنده إلى الشافعً، ٖٓٓٔٔإذا رأى شٌبا
 ...، الحدٌث.والحدٌث مرسل ألنه عن مجاهد أنه لال كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص

[ ٗٙ] 2٘ٓٓ: المإمن أمره كله خٌر، حدٌث رلم ٖٔ، كتاب الزهد والرلابك، باب 5ٙٔٔأخرجه مسلم ص (ٔ)
ٕ555. 



ون أنفسهم على المإمنٌن؛ لموله تعالى: } وٌسخرون { ومنها: أن الكفار ال ٌزالون ٌسلط - ٙ
بالفعل المضارع؛ ألن المضارع ٌدل على االستمرار، والحال، واالستمبال؛ فهم دابماً فً سخرٌة 

 من الذٌن آمنوا.
 ومنها: أن العبرة بكمال النهاٌة؛ لموله تعالى: } والذٌن اتموا فولهم ٌوم المٌامة {. - 2
مإمنٌن، وترسٌخ ألدامهم فً إٌمانهم؛ لموله تعالى: } وٌسخرون من الذٌن ومنها: تثبٌت ال - 1

آمنوا { ٌعنً: اصبروا؛ فإن هذا دأبهم وشؤنهم أن ٌسخروا منكم؛ فما دمتم تعرفون أن هذه عادة 
الكفار فإن اإلنسان ٌصبر؛ إذا عرؾ اإلنسان أن هذا شًء ال بد منه ٌكون مستعداً له، ولاببلً له، 

 وؼٌر متؤثر.
 ومنها: البشرى للمإمنٌن الذٌن اتموا أنهم فوق الكفار ٌوم المٌامة. - 5
ومنها: إثبات أفعال هللا سبحانه وتعالى المتعلمة بمشٌبته؛ لموله تعالى: } وهللا ٌرزق من  - ٓٔ

؛ -ٌعنً المتعلمة بمشٌبة هللا  -ٌشاء { فتسمى هذه األفعال فً كتب العمابد األفعال االختٌارٌة 
 تة هلل عّز وجّل على وجه الحمٌمة؛ وأمثلتها فً المرآن كثٌرة.وهً ثاب
ومنها: إثبات المشٌبة هلل؛ وكل ما فً الكون والع بمشٌبة هللا؛ والمشٌبة تختلؾ عن  - ٔٔ

اإلرادة بؤنها ال تنمسم إلى كونٌة، وشرعٌة؛ بل هً كونٌة محضة؛ فما شاء هللا كان؛ وما لم ٌشؤ 
[ ؛ 5ٖأو مما ال ٌحبه؛ لوله تعالى: }من ٌشؤ هللا ٌضلله{ ]األنعام:  لم ٌكن سواء كان مما ٌحبه،
[ : فهذا ٌحبه؛ 5ٖومن ٌشؤ ٌجعله على صراط مستمٌم{ ]األنعام: } :فهذا ال ٌحبه؛ ولوله تعالى

وكل فعل علمه هللا بالمشٌبة فإنه ممرون بالحكمة؛ ودلٌل ذلن سمعً، وعملً؛ فمن السمع: }وما 
[؛ فدل هذا على أن مشٌبته ممرونة ٖهللا إن هللا كان علٌماً حكٌماً{ ]اإلنسان: تشاءون إال أن ٌشاء 

؛ والحكٌم ال ٌصدر منه « حكٌم»بالحكمة؛ وأما العمل فؤلن هللا سبحانه وتعالى سمى نفسه بؤنه 
 شًء إال وهو موافك للحكمة.

اب { بمعنى أنه ومن فوابد اآلٌة: كثرة رزق هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: } بؽٌر حس - ٕٔ
وهللا واسع علٌم{  ٌعطً عطاًء ال ٌبلؽه الحساب، كما لال تعالى: }وهللا ٌضاعؾ لمن ٌشاء

 [ .ٕٔٙ]البمرة: 

 المرآن
ِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن َوأَْنَزَل َمعَُهُم اْلِكتَاَب بِ  ُ الن بٌٌَِِّن ُمبَّشِ ةً َواِحَدةً فَبَعََث ّللا  ٌَْحكَُم اْلَحّكِ لِ }َكاَن الن اُس أُم 

ٌَْن الن اِس فٌَِما اْختَلَفُوا فٌِِه َوَما اْختَلََف فٌِِه إاِل  ال ِذٌَن أُوتُوهُ ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلبٌَِّ  نَاُت بَْغًٌا بَ
ٌَهْ   ُ ُ ال ِذٌَن آَمنُوا ِلَما اْختَلَفُوا فٌِِه ِمَن اْلَحّكِ بِِإْذنِِه َوّللا  ٌْنَُهْم فََهَدى ّللا  ِدي َمْن ٌََشاُء إِلَى ِصَراٍط بَ

 [ٖٕٔ({ ]البمرة : ُٖٕٔمْستَِمٌٍم )
 التفسٌر:

كان الناس جماعة واحدة، متفمٌن على اإلٌمان باهلل ثم اختلفوا فً دٌنهم، فبعث هللا النبٌٌن دعاة 
لدٌن هللا، مبشرٌن َمن أطاع هللا بالجنة، ومحذرٌن من كفر به وعصاه النار، وأنزل معهم الكتب 
السماوٌة بالحك الذي اشتملت علٌه؛ لٌحكموا بما فٌها بٌن الناس فٌما اختلفوا فٌه، وما اْختَلَؾ فً 
أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وكتابه ظلًما وحسًدا إال الذٌن أعطاهم هللا التوراة، وعرفوا ما فٌها من الحجج 

طل، ومعرفة ما اختلفوا فٌه. وهللا واألحكام، فوفَّك هللا المإمنٌن بفضله إلى تمٌٌز الحك من البا
 ٌوفِّك من ٌشاء من عباده إلى طرٌك مستمٌم.

ةً َواِحَدةً{ ]البمرة :   [، أي: "كان الناس على دٌن ٖٕٔلوله تعالى: }َكاَن النَّاُس أُمَّ
 .(ٕٗٗ)واحد"

 .(ٕ٘ٗ)لال الصابونً:" أي كانوا على اإلٌمان والفطرة المستمٌمة، فاختلفوا وتنازعوا" 
 .(ٕٙٗ)ل الشوكانً: "أي ممصدهم واحد ؼٌر مختلؾ"لا 

                                                             

 .ٖٕٗ/ٔ. وتفسٌر البؽوي: ٖٕٔ/ٔ( انظر: فتح المدٌر: ٕٗٗ)
 .22ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ٘ٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٕٙٗ)



ة مجتمعة على ملة واحدة ودٌن واحد"  لال الطبري: "كان الناس أمَّ
(ٕٗ2). 

لال الماسمً: "أي : وجدوا أمة واحدة تتحد مماصدها ومطالبها ووجهتها لتصلح وال  
كذلن ، كما لال فً تفسد . وتحسن وال تسًء ، وتعدل وال تظلم ، أي : ما وجدوا إال لٌكونوا 

ةً َواِحَدةً فَاْختَلَفُوا { ] ٌونس :  [ أي : انحرفوا عن  5ٔاآلٌة األخرى : } َوَما َكاَن النَّاُس إِالَّ أُمَّ
االتحاد واالتفاق ، الذي ٌثمر كل خٌر لهم وسعادة ، إلى االختبلؾ والشماق المستتبع الفساد 

دًى مّن هللا علٌهم بما ٌبّصرهم سبٌل الرشاد فً وهبلن الحرث والنسل ، ولما كانوا لم ٌخلموا س
االتحاد على الحك من بعثة األنبٌاء وما نزل معهم من الكتاب الفصل ، كما أشارت تتمة 

 .(1ٕٗ)اآلٌة"
لال المفال:" األمة: الموم المجتمعون على الشًء الواحد ٌمتدي بعضهم ببعض، وهو  

 .(5ٕٗ)مؤخوذ من األبتمام"
 .  (ٖٓٗ)من لولهم أممت الشًء أي لصدته" و)األمة(: "مؤخوذة 
 :(ٖٔٗ)ولد اختلؾ المفسسرون فً معنى )األمة( فً هذه اآلٌة ومن المعنً بـ)الناس( 

، (ٖٖٗ) ، ولتادة(ٕٖٗ)أحدها: أنهم كانوا على الحك، فاختلفوا بعد ذلن، وهو لول ابن عباس
 .(ٖٗٗ)والضحان
اختلفوا فً)الناس( على فاتفموا على أن المراد باألمة هً شرٌعة الحك، ولكن  
 وجهٌن:

. وهذا لول (ٖ٘ٗ)الوجه األول: لٌل المراد بـ}الناس{: " المرون األولى التً كانت بٌن آدم ونوح"
 .(2ٖٗ)، ولتادة(ٖٙٗ)ابن عباس
لال ابن عباس: "كان بٌن نوح وآدم عشرة لرون ، كلهم على شرٌعة من الحك ،  

، لال : وكذلن هً فً لراءة عبد هللا }كان الناس فاختلفوا ، فبعث هللا النبٌٌن مبشرٌن ومنذرٌن 

 .(1ٖٗ)أمةً واحدةً فاختلفوا{"
لال لتادة:" كانوا على الهدى جمٌعًا ، فاختلفوا ، فبعث هللا النبٌٌن مبشرٌن ومنذرٌن ،  

َل نبً بُعث نوٌح" فكان أوَّ
(ٖٗ5). 

ُ لََجعَلَكُْم }َولَْو شَ  ومنه لوله تعالى فتفسٌر)األمة( على هذا المول :)الدٌن(،   اَء َّللاَّ
ةً َواِحَدةً{ ]النحل :  ، وكما لال (ٓٗٗ)[ ، "ٌراد به أهل دٌن واحد وملة واحدة"1ٗ[ ]المابدة : 5ٖأُمَّ

 : (ٔٗٗ)النابؽة الذبٌانً 
ٍة َوْهَو َطابُِع؟  َحلَْفُت فَلَْم أَتُْرْن ِلنَْفِسَن ِرٌبَةً         َوَهْل ٌَؤثََمْن ذُو أُمَّ

                                                             

 .2ٕٙ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٕٗ)
 .1ٖ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٕٗ)
 .2ٕٖ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 5ٕٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٖٓٗ)
 وما بعدها. 2ٕ٘/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔٗ)
 .2ٕ٘/ٗ(:ص 1ٗٓٗ، و)21ٕ/ٗ(:ص ٘٘ٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٖٗ)
 .2ٕٙ/ٗ(:ص 5ٗٓٗ، وتفسٌر الطبري)2ٖٙ/ٕ(:ص51٘ٔ(، و)512ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٖٗ)
 .2ٖٙ/ٕ(:ص51ٙٔتم)( انظر: تفسٌر ابن أبً حاٖٗٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٖ٘ٗ)
 .2ٕ٘/ٗ(:ص 1ٗٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٙٗ)
 .2ٕٙ/ٗ(:ص 5ٗٓٗ(انظر:  تفسٌر الطبري)2ٖٗ)
ولال : " هذا حدٌث  2ٗ٘ - ٙٗ٘:  ٕ، ورواه الحاكم فً المستدرن 2ٕ٘/ٗ(:ص 1ٗٓٗ( تفسٌر الطبري)1ٖٗ)

 صحٌح على شرط البخاري ولم ٌخرجاه " ووافمه الذهبً .
 .2ٕٙ/ٗ(:ص 5ٗٓٗ( تفسٌر الطبري)5ٖٗ)
 .2ٕٙ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٓٗٗ)
، واللسان )أمم( من لصٌدته المشهورة فً اعتذاره للنعمان . ٌمول : أٌتهجم على اإلثم ذو دٌن  ٓٗ(دٌوانه : ٔٗٗ)

 .، ولد أطاع هللا واخبت له ، فٌحلؾ لن كاذبا ٌمٌن ؼموس كالتً حلفت بها ، ألنفً عن للبن الرٌبة فً أمري 



 .(ٕٗٗ)ٌعنً ذا الدٌن
لال المرطبً: " منذ خلك هللا آدم علٌه السبلم إلى أن بعث دمحما ملسو هيلع هللا ىلص خمسة آالؾ سنة  

وثمانمابة سنة. ولٌل : أكثر من ذلن ، وكان بٌنه وبٌن نوح ألؾ سنة ومابتا سنة. وعاش آدم 
 .(ٖٗٗ)تسعمابة وستٌن سنة ، وكان الناس فً زمانه أهل ملة واحدة ، متمسكٌن بالدٌن"

الوجه الثانً: أن كلمة}الناس{، المراد نوح ومن فً السفٌنة ، وكانوا مسلمٌن، ثم بعد وفاة نوح 
 .(ٗٗٗ)اختلفوا. وهذا لول الكلبً الوالدي

ةً َواِحَدةً فَاْختَلَفُوا فَبَعََث   وروي عن أبً بن كعب : أنه كان ٌمرإها : "}َكاَن النَّاُس أُمَّ
ٌٌَِِّّن ُمبَشِّ  ُ النَّبِ  .(٘ٗٗ)ِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن{، وإن هللا إنما بعث الرسل وأنزل الكتاب بعد االختبلؾ"َّللاَّ

والثانً: أن )األمة( تعنً : طاعة هللا، والدعاء إلى توحٌده واتباع أمره ، من لول هللا عز 
ِ َحنٌِفًا { ]سورة النحل :  ةً لَانِتًا ّلِلَّ بموله ) أمة( ، إماًما فً  [ ، ٌعنًٕٓٔوجل} إِنَّ إِْبَراِهٌَم َكاَن أُمَّ

 الخٌر ٌُمتدى به ، وٌُتَّبع علٌه.
والمراد بـ}الناس{: آدم وذرٌته، إذ كان آدم على الحّك إماًما لذرٌته ، فبعث هللا النبٌٌن  

 .(2ٗٗ)، والثوري(ٙٗٗ)فً ولده. وهذا لول مجاهد
الذي ٌكون وعلى هذا المول ٌجوز تسمٌة الواحد باسم الجماعة، الجتماع أخبلق الخٌر  

لة فٌمن سماه بـ )األمة(، كما ٌمال : فبلن أمة وحده، ٌمول ممام األمة، ولد  فً الجماعة المفرَّ
ٌجوز أن ٌكون سماه بذلن، ألنه سبب الجتماع األسباب من الناس على ما دعاهم إلٌه من أخبلق 

من ولده إلى حال اختبلفهم  سماه الخٌر، فلما كان آدم ملسو هيلع هللا ىلص سببًا الجتماع من اجتمع على دٌنه 
 .(1ٗٗ)بذلن }أمة{

والثالث: أن معنى ذلن كان الناس أمة واحدة على دٌن واحد ٌوم استخَرج ذرٌة آدَم من صلبه ، 
 .(ٓ٘ٗ)، وابن زٌد(5ٗٗ)فعرضهم على آدم. وهذا لول أبً بن كعب

 وهذا المول له وجهٌن: 
 .(ٔ٘ٗ)ألنه أصل النسل" األول: أن المعنً بـ}الناس{: "آدم وحده، وسمى ناسا

 .(ٕ٘ٗ)والثانً: أن المعنً بـ}الناس{: "آدم وحواء"
وهذا المول نظٌُر لول ابن عباس : إن الناس كانوا على دٌن واحد فٌما بٌن آدَم ونوح،  

 إال أن الولت الذي كان فٌه الناس أمة واحدة مخالٌؾ الولَت الذي ولَّته ابن عباس.
،"ألن الناس (ٖ٘ٗ)سندا ومعنى، وبه لال جمهور المفسرٌنوالمول األول أصح األلوال  

كانوا على ملة آدم ، علٌه السبلم ، حتى عبدوا األصنام ، فبعث هللا إلٌهم نوًحا ، علٌه السبلم ، 
َن  ٌْ فكان أول رسول بعثه هللا إلى أهل األرض، ولهذا لال : } َوأَنزَل َمعَُهُم اْلِكتَاَب ِباْلَحّكِ ِلٌَْحكَُم بَ

اِس فٌَِما اْختَلَفُوا فٌِِه َوَما اْختَلََؾ فٌِِه إِال الَِّذٌَن أُوتُوهُ ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلَبٌِّنَاُت بَْؽًٌا النَّ 
ٌْنَُهْم{" بَ
(ٗ٘ٗ). 

                                                             

 .2ٕٙ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٗٗ)
 .ٖٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٗٗ)
 .ٖٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗٗٗ)
 . 5ٙ٘/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: 2ٖٙ/ٕ(:ص51ٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٗٗ)
 . 2ٖ٘/ٕ(:ص51ٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٗٗ)
 .2ٖ٘/ٕ(:ص51ٔٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٗٗ)
 .2ٕٙ/ٗبري: ( انظر: تفسٌر الط1ٗٗ)
 .21ٕ-22ٕ/ٗ(:صٖ٘ٓٗ(انظر: تفسٌر طبري)5ٗٗ)
 . 21ٕ/ٗ(:صٗ٘ٓٗ( انظر: تفسٌر طبري)ٓ٘ٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٔ٘ٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٕ٘ٗ)
( منهم الفخر الرازي، إذ ذكر وجوها لتصوٌبه، فمال: هذا لول أكثر المحممٌن".]انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖ٘ٗ)
ٙ/ٖ2ٕ-ٖ2ٖ.] 
 .5ٙ٘/ٔكثٌر: ( تفسٌر ابن ٗ٘ٗ)



ِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن{ ]البمرة :   ٌٌَِّن ُمبَّشِ ُ النَّبِ أي: فبعث هللا  [،"ٖٕٔلوله تعالى: }فَبََعَث َّللاَّ
 .(٘٘ٗ)لهداٌة الناس، مبشرٌن للمإمنٌن بجنات النعٌم ومنذرٌن للكافرٌن بعذاب الجحٌم" األنبٌاء

أرسل هللا رسبل ٌبشرون من أطاع هللا بجزٌل الثواب ، وكرٌم لال الطبري:" ٌعنً :  
 .(ٙ٘ٗ)المآب وٌنذرون من عصى هللا فكفر به ، بشّدة العماب ، وسوء الحساب والخلود فً النار"

ِرٌَن{، بالثواب من آمن وأطاع، }َوُمْنِذِرٌَن{، محذّرٌن بالعذاب من  لال الثعلبً:"  }ُمبَّشِ
 .(2٘ٗ)كفر وعصى"
 .(1٘ٗ)لال ابن عثٌمٌن:" المعنى أنهم اختلفوا؛ فبعث الرسل" 
[ ؛ ٕ٘و}بََعَث{ بمعنى أرسل، كموله تعالى: }لمد أرسلنا رسلنا بالبٌنات{ ]الحدٌد:  

 .(5٘ٗ)الرسل؛ لموله تعالى: } مبشرٌن ومنذرٌن {والمراد بـ} النبٌٌن { هنا 
وجملتهم مابة وأربعة وعشرون ألفا ، والرسل منهم ثبلثمابة وثبلثة  لال المرطبً: " 

عشر ، والمذكورون فً المرآن باالسم العلم ثمانٌة عشر ، وأول الرسل آدم ، على ما جاء فً 
: نوح ، لحدٌث الشفاعة ، فإن الناس حدٌث أبً ذر ، أخرجه اآلجري وأبو حاتم البستً. ولٌل 

ٌمولون له : أنت أول الرسل. ولٌل : إدرٌس ، وسٌؤتً بٌان هذا فً "األعراؾ" إن شاء هللا 
 .(ٓٙٗ)تعالى"

لال الشوكانً: " لٌل جملتهم مابة ألؾ وأربعة وعشرون ألفا والرسل منهم ثلثمابة  
 .(ٔٙٗ)وثبلثة عشر"
ِرٌَن َوُمنْ ولوله تعالى: }  : "هذان حاالن؛ ألن الرسل ٌؤتون [ٖٕٔ]البمرة : {ِذِرٌنَ ُمبَّشِ

بالبشارة والنذارة فً آن واحد؛ ٌعنً: لٌس بعض الرسل مبشراً، واآلخر منذراً؛ بل كل واحد 
جامع بٌن التبشٌر، واإلنذار؛ أي مبشرٌن بثواب هللا عّز وجّل لمن استحمه؛ ومنذرٌن بعماب هللا 

ً شدٌداً من لدنه وٌبشر المإمنٌن الذٌن -وتعالى  تبارن -من خالؾ أمره؛ لال هللا  : }لٌنذر بؤسا

[ ؛ فهنا بٌنت اآلٌة المبشَّر، والمبشَّر به؛ ٌٕعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً{ ]الكهؾ: 
ً ماكثٌن فٌه أبداً؛  فالمبشَّر: المإمنون الذٌن ٌعملون الصالحات؛ والمبشَّر به: أن لهم أجراً حسنا

لالوا اتخذ هللا ولداً  ما لهم به من علم وال آلبابهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن }وٌنذر الذٌن 
 .(ٕٙٗ)[ ؛ فالمنذَر: هم الكفار؛ والمنذر به: العذاب"٘، ٌٗمولون إال كذباً{ ]الكهؾ: 

 وأنزل مع الرسل، [ ؛ أي:"ٖٕٔ{ ]البمرة :  ِباْلَحكِّ لوله تعالى: }َوأَْنَزَل َمعَُهُم اْلِكتَاَب  
 .(ٖٙٗ)الكتب السماوٌة لهداٌة البشرٌة"

لال الماسمً:أي: وأنزل معهم" كبلمه الجامع لما ٌحتاجون إلٌه فً باب الدٌن على  
االستمامة والهداٌة التامة، لكونه متلبسا ِباْلَحّكِ من جمٌع الوجوه"
(ٗٙٗ). 

، (ٙٙٗ)، كذا لاله الشوكانً(٘ٙٗ)}اْلِكتَاَب{ اسم جنس بمعنى الكتب"لال المرطبً: " 
 .(2ٙٗ)خبلؾ الطبري

                                                             

 .ٕٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘٘ٗ)
 .1ٕٓ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٙ٘ٗ)
 .ٖٖٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:2٘ٗ)
 .2ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1٘ٗ)
 .2ٕ/ٖ( انظر : تفسٌر ابن عثٌمٌن:5٘ٗ)
 .ٕٖ-ٖٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٓٙٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٔٙٗ)
 .2ٕ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٙٗ)
 .22ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٙٗ)
 .1ٖ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗٙٗ)
 .ٕٖ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘ٙٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٙٙٗ)
 1ٕٓ/ٗ( إذ ٌرى بؤن األلؾ والبلم للعهد. انظر: تفسٌر الطبري: 2ٙٗ)



[، ٖٕٔ}َوأَْنَزَل َمَعُهُم اْلِكتَاَب{ ]البمرة :  واختلؾ فً نوع)األلؾ والبلم( فً لموله: 
 على وجهٌن:

 أحدهما: أنها للجنس. لاله الجمهور. 
 خبلفا للجمهور. (1ٙٗ)والثانً: أنها للعهد. لاله الطبري

ؾ ظاهر المرآن؛ ولد لال هللا والراجح هو لول الجمهور، وأما لول الطبري، فهو خبل 
[ ٕ٘تعالى فً سورة الحدٌد: }لمد أرسلنا رسلنا بالبٌنات وأنزلنا معهم الكتاب والمٌزان{ ]الحدٌد: 

؛ فظاهر اآلٌة أن مع كل رسول كتاباً؛ وهذا هو ممتضى الحال حتى ٌكون هذا الكتاب الذي معه 
وحتى فً منهاجها  -ك فً مشروعاتها ٌبلؽه إلى الناس؛ وال ٌرد على هذا أن بعض الشرابع تتف

، وال ٌكون فٌها إال اختبلؾ ٌسٌر، كما فً شرٌعة التوراة واإلنجٌل؛ فإن هذا ال ٌضر؛ المهم -
بمعنى مكتوب؛ فمنه ما نعلم أن هللا كتبه؛ « كتاب»أن كل رسول فً ظاهر المرآن معه كتاب؛ و 

 أعلم. . وهللا(5ٙٗ) ومنه ما ال نعلم أن هللا كتبه لكن تكلم به
لال البٌضاوي: }الكتاب{:" ٌرٌد به الجنس وال ٌرٌد به أنه أنزل مع كل واحد كتاباً  

 .(2ٓٗ)ٌخصه، فإن أكثرهم لم ٌكن لهم كتاب ٌخصهم، وإنما كانوا ٌؤخذون بكتب من لبلهم"
 [، وجهان:ٖٕٔ{ ]البمرة :  بِاْلَحكِّ وفً لوله تعالى:} اْلِكتَاَب  

بالعدل والصدق، وما فٌه من البٌان عن  . أي:(2ٔٗ)الكتب فهو حك"أحدهما: أي "ما جاءت به 
 .(2ٕٗ)الحك من الباطل"

 أن الكتب نفسها حك من عند هللا؛ ولٌست مفتراة علٌه.والثانً: 
لال ابن عثٌمٌن:" وكبل المعنٌٌن صحٌح؛ فهً حك من عند هللا؛ وما جاءت به من  

النافع؛ وضده الباطل الذي ٌزول، وال ٌنفع؛ أي الثابت « الحك»الشرابع، واألخبار فهو حك؛ و 
والحك الثابت فً الكتب المنزلة من عند هللا: بالنسبة لؤلخبار هو الصدق المطابك للوالع؛ 

-تبارن وتعالى  -وبالنسبة لؤلحكام فإنه العدل المصلح للخلك فً معاشهم، ومعادهم، كما لال هللا 
ت كلمة ربن صدلاً وعداًل { ]األنعا  . (2ٖٗ)["٘ٔٔم: : }وتمَّ

ٌَْن النَّاِس فٌَِما اْختََلفُوا فٌِهِ لوله تعالى: }   [، أي: لٌحكم" بٌن ٖٕٔ{]البمرة: ِلٌَْحكَُم بَ
 .(2ٗٗ)"فً الحك ودٌن اإلسبلم الذي اختلفوا فٌه بعد االتفاق"الناس 

لال الصابونً:أي" حال كونها منزلة لمصالح الناس ، فً أمر الدٌن الذي اختلفوا  
 .(2٘ٗ)فٌه"

ِلٌَْحكَُم َّللاَّ ، أو الكتاب ، أو النبّى المنزل علٌه " لال الزمخشري: أي" 
(ٗ2ٙ). 

وفً عود الضمٌر إلى }النبٌٌن{، هنا إشكال: "وهو أن } لٌحكم { مفرد؛ و} النبٌٌن {  
 .(22ٗ)جمع؛ لكن لالوا: لما كان النبٌون جمعاً؛ والجمع له أفراد، صار } لٌحكم { أي كل فرد منهم

لال الماسمً:أي:" من االعتمادات واألعمال التً كانوا علٌها لبل ذلن أمة واحدة،  
فسلكوا بهم، بعد جهد، السبٌل األلوم، ثم ضلوا على علم بعد موت الرسل، فاختلفوا فً الدٌن 

 .(21ٗ)الختبلفهم فً الكتاب"

                                                             

، ، إذ ٌرى بؤن األلؾ والبلم فً )الكتاب( للعهد ، والمراد التوراة. ٌمول: " 1ٕٓ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري:1ٙٗ)
بٌن  -وهو التوراة  -تاَب بالحك لٌحكم بٌن الناس فٌما اختلفوا فٌه " ، ٌعنً بذلن : لٌحكم الكتاب وأنزل معهم الك

 الناس فٌما اختلؾ المختلفون فٌه".
 .1ٕ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٙٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 2ٓٗ)
 .1ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2ٔٗ)
 .ٕٔٔ/ٗ( التفسٌر البسٌط: 2ٕٗ)
 .ٔٔ/ٖعثٌمٌن: ( تفسٌر ابن 2ٖٗ)
 .ٕٙ٘/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 2ٗٗ)
 .22ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2٘ٗ)
 .ٕٙ٘/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 2ٙٗ)
 .5ٕ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:22ٗ)



ن ال واختبلؾ الناس بؤن : "بعضهم لال: الحك كذا؛ وبعضهم لال: الحك كذا؛ خصما 
بد بٌنهما من َحَكم؛ وهو ما جاءت به الرسل؛ ولهذا لال تعالى: } لٌحكم بٌن الناس فٌما اختلفوا 

اسم موصول؛ واسم الموصول من ألفاظ العموم؛ فٌشمل كل ما اختلؾ فٌه الناس « ما»فٌه {؛ و 
 .(25ٗ)من الدلٌك والجلٌل، فً مسابل الدٌن والدنٌا

ٌَْن النَّاِس{]البمرة: }واختلفت المراءة فً لوله تعالى:   :(1ٓٗ)[، على وجهٌنِٖٕٔلٌَْحكَُم بَ
ٌَْن النَّاِس{، بفتح )الٌاء( وضم )الكاؾ(، وهً لراءة العامة. :} أحدهما:  ِلٌَْحكَُم بَ
 : (1ٔٗ)ولهذه المراءة وجهان 

ٌْكُْم بِاْلَحّكِ{.  أحدهما: على سعة الكبلم كموله: }هذا ِكتابُنا ٌَْنِطُك َعلَ
ًّ بكتابه، وإذا حكم بالكتاب فكؤنما حكم الكتاب }فٌَِما اْختَلَفُوا واآلخر: أن م عناه: لٌحكم كّل نب

 فٌِِه{.
 «.لنحكم»والثانً: ولرأ الجحدري )لٌحكم( على بناء الفعل للمفعول، وحكى عنه مكً 

 .(1ٕٗ)لال ابن عطٌة:" وأظنه تصحٌفا ألنه لم ٌحن عنه البناء للمفعول كما حكى الناس" 
أي : فً الكتاب الهادي الذي ال لبس فٌه  [،ٖٕٔ} َوَما اْختَلََؾ فٌِِه {]البمرة:تعالى:لوله  

 .(1ٖٗ)، المنزل إلزالة االختبلؾ"
 .(1ٗٗ)فً الكتاب" :أي لال ابن عثٌمٌن:" 
لال الصابونً: "أي وما اختلؾ فً الكتاب الهادي المنٌر ، المنزل إلزالة  
 .(1٘ٗ)االختبلؾ"
 [، لوالن :ٖٕٔوله تعالى:}َوَما اْختَلََؾ فٌِِه{]البمرة:وفً عود الضمٌر فً ل 

 أحدهما : فً الحك .
 .(1ٙٗ)والثانً : فً الكتاب وهو التوراة . لاله الماوردي

 .(12ٗ)والثالث: فً التوراة واإلنجٌل. لاله الواحدي
 .(11ٗ)[، أي: إال الذٌن" أعطوه"ٖٕٔ} إِالَّ الَِّذٌَن أُوتُوهُ {]البمرة: لوله تعالى: 
 .(15ٗ)لال ابن عثٌمٌن: "والمراد بهم هنا األمم" 
 .(5ٓٗ)لال الثعلبً: " أعطوه وهم الٌهود والنصارى" 
لال الطبري:" عنً ، بذلن الٌهوَد من بنً إسرابٌل ، وهم الذٌن أوتوا التوراة والعلم  

 .(5ٔٗ)بها"
الخبلؾ فٌما أنزل لال الماسمً: أي : إال الذٌن "علموه فبّدلوا نعمة هللا بؤن أولعوا  

 .(5ٕٗ)لرفع الخبلؾ"

                                                                                                                                                                               

 .5ٙ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 21ٗ)
 .5ٖٓ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:25ٗ)
 .1ٕٙ/ٔ، والمحرر الوجٌز: ٖٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:1ٓٗ)
 .ٖٗٔ/ٕلبً:( انظر: تفسٌر الثع1ٔٗ)
 .1ٕٙ/ٔ(المحرر الوجٌز: 1ٕٗ)
 .1ٖ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٖٗ)
 .5ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1ٗٗ)
 .21ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1٘ٗ)
 .2ٕٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 1ٙٗ)
 .ٕٔٔ/ٗ( انظر: التفسٌر البسٌط: 12ٗ)
 .5ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:11ٗ)
 .5ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:15ٗ)
 .ٖٗٔ/ٕالثعلبً:( تفسٌر 5ٓٗ)
 .1ٕٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: 5ٔٗ)
 .1ٖ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5ٕٗ)



لال البٌضاوي:" أي عكسوا األمر فجعلوا ما أنزل مزٌجا لبلختبلؾ سبباً  
 .(5ٖٗ)الستحكامه"
لال ابن عطٌة:" و}الذٌن أوتوه{: أرباب العلم به والدراسة له، وخصهم بالذكر تنبٌها  

 .(5ٗٗ)منه تعالى على الشنعة فً فعلهم والمبح الذي والعوه"
ٌِّنَاُت {]البمرة:لو  [، "أي: من بعد ظهور الحجج ٖٕٔله تعالى: }ِمن بَْعِد َما َجاءتُْهُم اْلبَ

 .(5٘ٗ)الواضحة والدالبل الماطعة على صدق الكتاب"
 .(5ٙٗ)لال الصابونً:" فمد كان خبلفهم عن بٌنة وعلم ، ال عن ؼفلة وجهل " 

 .(52ٗ)الواضحة"لال الماسمً: أي من بعد أن جابتهم: "الدالبل   
لال الطبري:أي:" من بعد ما جاءتهم حجج هللا وأدلته أّن الكتاَب الذي اختلفوا فٌه وفً  

 .(51ٗ)أحكامه عند هللا ، وأنه الحك الذي ال ٌسعهم االختبلؾ فٌه ، وال العمل بخبلؾ ما فٌه"
زول لال الزمخشري: " أى: ازدادوا فً االختبلؾ لما أنزل علٌهم الكتاب ، وجعلوا ن 

 .(55ٗ)الكتاب سببا فً شّدة االختبلؾ واستحكامه"
ولد اختلؾ أهل العربٌة فً حكم ومعنى }ِمْن{التً فً لوله : }ِمن بَْعِد َما َجاءتُْهُم  

 :(ٓٓ٘)[، وفٌه لوالنٖٕٔاْلبٌَِّنَاُت {]البمرة:
ه إال الذٌن احدهما: أن }ِمْن{، للذٌن أوتوا الكتاب ، وما بعده صلة له، والمعنى : وما اختلؾ فٌ

ًٌا بٌنهم، من بعد ما جاءتهم البٌنات.  أوتوه، بؽ
ولد أنكر ذلن بعضهم فمال : ال معنى لما لال هذا المابل ، وال لتمدٌم )البؽً( لبل   

}من{ ، ألن }من{ إذا كان الجالب لها )البؽً(، فخطؤ أن تتمدمه، ألن )البؽً( مصدر، وال تتمدم 
 صلة المصدر علٌه.

)الذٌن( مستثنى ، وأّن }من بعد ما جاءتهم البٌنات{ مستثنى باستثناء آخر ، وأن والثانً: أن 

تفسٌر الكبلم : وما اختلؾ فٌه إال الذٌن أوتوه ، ما اختلفوا فٌه إال بؽًٌا ما اختلفوا إال من بعد ما 
 جاءتهم البٌنات فكؤنه كرر الكبلم توكًٌدا.

م لم ٌختلفوا إال من بعد لٌام الحجة علٌهم والمول الثانً أشبه بتفسٌر اآلٌة، ألن المو 
ًٌا ، فذلن أشبه تفسٌر اآلٌة ومجًء البٌنات من عند هللا ، وكذلن لم ٌختلفوا إال بؽ
. وهللا تعالى (ٔٓ٘)

 أعلم.
نَُهمْ  لوله تعالى: }  ٌْ ً بٌنهم وظلما لحرصهم على  [، أي: "ٖٕٔ{]البمرة: بَْؽًٌا بَ حسدا

 .(ٕٓ٘)الدنٌا وللة إنصاؾ منهم"
ًّ بن كعب:"  بؽٌا على الدنٌا وطلب ملكها وزخرفها وزٌنتها، أٌهم ٌكون له الملن  لال أب

 .(ٖٓ٘)والمهابة فً الناس فبؽى بعضهم على بعض، وضرب بعضهم رلاب بعض"
 .(ٗٓ٘)حسدا بٌنهم وظلماً لحرصهم على الدنٌا" لال البٌضاوي: أي:" 
 .(٘ٓ٘)أي حسداً من الكافرٌن للمإمنٌن" لال الصابونً:" 

                                                             

 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 5ٖٗ)
 .1ٕٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5ٗٗ)
 .21ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5٘ٗ)
 .ٕٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٙٗ)
 .1ٖ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 52ٗ)
 .1ٕٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: 51ٗ)
 .ٕٙ٘/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 55ٗ)
 .1ٕٕ/ٗفسٌر الطبري: ( انظر: تٓٓ٘)
 .1ٕٕ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٓ٘)
 .ٕٙ٘/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕٓ٘)
 .22ٖ/ٕ(:ص55ٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٓ٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابٌضاوي: ٗٓ٘)
 .ٕٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘ٓ٘)



 .(ٙٓ٘)و)البؽً(: "هو العدوان"  
أي لم ٌختلفوا إال للبؽً أي الحسد والحرص على الدنٌا وفً هذا  لال الشوكانً: " 

تنبٌه على السفه فً فعلهم والمبٌح الذي ولعوا فٌه ألنهم جعلوا نزول الكتاب سببا فً شدة 
 .(2ٓ٘)الخبلؾ"

 .(1ٓ٘)لال الصابونً: "أي حسدا من الكافرٌن للمإمنٌن" 
ُ الَِّذٌَن آَمنُوا ِلَما اْختَلَفُوا فٌِِه بِإِْذنِِه{]البمرة: لوله تعالى:}  [، أى:" فهدى َّللاَّ ٖٕٔفََهَدى َّللاَّ

 ، بمشٌبته.(5ٓ٘)الذٌن آمنوا للحك الذي اختلؾ فٌه من اختلؾ"
لال البٌضاوي:هداهم" للحك الذي اختلؾ فٌه من اختلؾ، بؤمره أو بإرادته  

 .(ٓٔ٘)ولطفه"
الطبري: " فوفك]هللا[ الذي آمنوا  وهم أهل اإلٌمان باهلل وبرسوله دمحم صلى هللا لال  

 .(ٔٔ٘)علٌه وسلم المصّدلٌن به وبما جاء به أنه من عند هللا لما اختلؾ الذٌن أوتوا الكتاب فٌه"
المرآن من إلى الحك وذلن بما بٌنه لهم فً  -ملسو هيلع هللا ىلص -لال الشوكانً: "أي فهدى هللا أمة دمحم 

اختبلؾ من كان لبلهم ولٌل معناه فهدى هللا أمة دمحم للتصدٌك بجمٌع الكتب بخبلؾ من لبلهم فإن 
بعضهم كذب كتاب بعض ولٌل إن هللا هداهم إلى الحك من المبلة ولٌل هداهم لٌوم الجمعة ولٌل 

لمراد بالحك هداهم العتماد الحك فً عٌسى بعد أن كذبته الٌهود وجعلته النصارى ربا ولٌل ا
 .(ٕٔ٘)اإلسبلم"

إن فً اآلٌة للبا وتمدٌره: فهدى هللا الذٌن آمنوا للحك مما اختلفوا فٌه،  (ٖٔ٘)ولال الفراء 
 .(٘ٔ٘)، وضعفه ابن عطٌة(ٗٔ٘)واختاره ابن جرٌر الطبري

 [، على وجوه:ٖٔٔ{]البمرة:ِبإِْذنِهِ واختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى: } 
ً إال لحكمة. لاله ابن أحدها: أي بمشٌبته، وإرادته؛ ولك نه سبحانه وتعالى ال ٌشاء شٌبا

 .(ٙٔ٘)عثٌمٌن
 . (2ٔ٘)والثانً: أي: بعلمه. لاله الزجاج

 .(1ٔ٘)لال النحاس:" وهذا ؼلط" 
ألنن إذا أذنت فً الشًء فكؤنن لد أمرت به أي فهدى هللا الذٌن آمنوا بؤن والثالث: أي: بؤمره، 

 .(5ٔ٘)لاله النحاس أمرهم بما ٌجب ن ٌستعملوه".
واإلذن هو العلم والتمكٌن، فإن الترن بذلن أمر صار ألوى من اإلذن  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٕٓ٘)بمزٌة"

 .(ٕٔ٘)والرابع: أي: بعلمه وإرادته. لاله الثعلبً

                                                             

 .ٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙٓ٘)
 .ٕٗٔ/ٔ( فتح المدٌر: 2ٓ٘)
 .21ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٓ٘)
 .ٕٙ٘/ٔالكشاؾ: ( تفسٌر 5ٓ٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابٌضاوي: ٓٔ٘)
 .1ٖٕ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٔٔ٘)
 .ٕٗٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٕٔ٘)
 .ٖٔٔ/ٔ( انظرن معانً المرآن: ٖٔ٘)
 .12ٕ-1ٕٙ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗٔ٘)
 .12ٕ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٘ٔ٘)
 .ٖٓ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙٔ٘)
 .1ٕ٘/ٔ( انظر: معانً المرآن: 2ٔ٘)
 .ٕٗٔ/ٔ، وانظر: فتح المدٌر: 2ٓٔ/ٔإعراب المرآن: ( 1ٔ٘)
 .ٕٗٔ/ٔ، وانظر: فتح المدٌر: 2ٓٔ/ٔ( إعراب المرآن: 5ٔ٘)
 .12ٕ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٕٓ٘)
 .ٖٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕٔ٘)



واختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى:} فََهَدى هللاُ الَِّذٌَن َءاَمنُواْ ِلَما اْختَلَفُواْ فٌِِه ِمَن اْلَحِكّ  
 [، على ألوال:ٖٕٔلبمرة:بِإِْذنِِه{]ا

أحدها : أراد الجمعة ، ألن أهل الكتاب اختلفوا فٌها فضلوا عنها ، فجعلها الٌهود السبت ، 
وجعلها النصارى األحد ، فهدى هللا الذٌن آمنوا لما اختلفوا من الحك بإذنه ، فهدى هللا الذٌن 

 .(ٖٕ٘)، واختاره الطبري(ٕٕ٘)آمنوا إلٌها ، وهذا لول أبً هرٌرة 
لثانً : أنهم اختلفوا فً الصبلة ، فمنهم من ٌصلً إلى الشرق ومنهم من ٌصلً إلى بٌت وا

 . (ٕٗ٘)الممدس ، فهدانا هللا للمبلة ، وهذا لول ابن زٌد
والثالث : أنهم اختلفوا فً الكتب المنزلة ، فكفر بعضهم بكتاب بعض فهدانا هللا للتصدٌك 

 .(2ٕ٘)، والربٌع(ٕٙ٘)، والسدي(ٕ٘٘)بجمٌعها. وهذا معنى أبو العالٌة
والمراد بالهداٌة هنا: "هداٌة التوفٌك المسبولة بهداٌة العلم، واإلرشاد؛ ألن الجمٌع لد  

 .(1ٕ٘)جاءتهم الرسل بالكتب، وبٌنت لهم؛ لكن لم ٌوفك منهم إال من هداهم هللا"
و)اإلٌمان( فً اللؽة: "التصدٌك؛ ولكنه فً الشرع التصدٌك المستلزم للمبول،   

؛ ولٌس مجرد التصدٌك إٌماناً؛ إذ لو كان مجرد التصدٌك إٌماناً لكان أبو طالب مإمناً واإلذعان
صادق، وٌمول: لمد علموا أن ابننا ال مكذب لدٌنا وال ٌُعنى بمول  -ملسو هيلع هللا ىلص-ألنه كان ٌمر بؤن دمحماً 

 .(5ٕ٘)األباطل لكنه لم ٌَمبل، ولم ٌُذعن، فلم ٌكن مإمنا"
ُ ٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء إَِلى ِصَراٍط ُمْستَِمٌمٍ  لوله تعالى: }  أي: وهللا "ٌهدي [، ٖٕٔ{]البمرة:َوَّللاَّ

 .(ٖٓ٘)من ٌشاء هداٌته إلى طرٌك الحك ،  الموصل إلى جنات النعٌم"
 .(ٖٔ٘)لال البٌضاوي: أي إلى صراط:" ال ٌضل سالكه" 
ك الموٌم على الحك لال الطبري: " وهللا ٌسّدد من ٌشاء من خلمه وٌُرشده إلى الطرٌ 

 .(ٕٖ٘)الذي ال اعوجاج فٌه"

لال السعدي:" فعمَّ الخلك تعالى بالدعوة إلى الصراط المستمٌم، عدال منه تعالى، وإلامة  
بفضله ورحمته، وإعانته  -حجة على الخلك، لببل ٌمولوا: }ما جاءنا من بشٌر وال نذٌر{ وهدى 

 .(ٖٖ٘)وذان عدله وحكمته"من شاء من عباده، فهذا فضله وإحسانه،  -ولطفه 
 .(ٖٗ٘)والهداٌة هنا بمعنى الداللة، والتوفٌك؛ فهً شاملة للنوعٌن 
{ ٌعنً" ممن ٌستحك الهداٌة؛ ألن كل شًء علك بمشٌبة هللا َمْن ٌََشاءُ ولوله تعالى: } 

فإنه تابع لحكمته؛ فهو سبحانه وتعالى ٌهدي من ٌشاء إذا كان أهبلً للهداٌة؛ كما أنه سبحانه 

                                                             

( والحدٌث مخرج فً الصحٌحٌن.  رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن 55/ٔ(تفسٌر عبد الرزاق )ٕٕ٘)
ن عن عبد الرزاق.  ورواه الشٌخان 2ٙ5ٕه ، عن أبً هرٌرة. وكذلن رواه أحمد فً المسند : طاوس ، عن أبٌ

 .2ٙ5ٖ،  2ٖ5٘،  2ٖ5ٖ،  2ٖٓ1،  2ٕٖٔوؼٌرهما . فانظر المسند أًٌضا : 
بٌد أنهم ونص الحدٌث:" لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : "نحن اآلخرون األولون ٌوم المٌامة ، نحن أّوُل الناس دخوال الجنة ، 

أوتوا الكتاب من لبلنا وأوتٌناه من بعدهم ، فهدانا هللا لما اختلفوا فٌه من الحك ، فهذا الٌوم الذي اختلفوا فٌه ، 
 فهدانا له  فالناس لنا فٌه تبع ، فؽًدا للٌهود ، وبعد ؼد للنصارى".

 .1ٖٕ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٕ٘)
 .1ٕٗ/ٗ(:صٔٙٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٗ٘)
 .21ٖ/ٕ(:ص55ٖٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)( ٕ٘٘)
 .1ٕ٘/ٗ(:صٖٙٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٙ٘)
 .1ٕ٘/ٗ(:صٕٙٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕ٘)
 .ٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1ٕ٘)
 .ٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٕ٘)
 .21ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٓ٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖٔ٘)
 .1ٕٙ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕٖ٘)
 .5٘السعدي:  ( تفسٌرٖٖ٘)
 .ٖٓ/ٖ(انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٗ٘)



وتعالى ٌجعل الرسالة فً أهلها فإنه ٌجعل الهداٌة فً أهلها، كما لال تعالى: }هللا أعلم حٌث 
 .(ٖ٘٘)[ ، كذلن هو أعلم حٌث ٌجعل هداٌته"ٌٕٗٔجعل رسالته{ ]األنعام: 

ُ ٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء إَِلى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ رد على  لال المرطبً: "  وفً لوله : }َوَّللاَّ
 .(ٖٙ٘)"لولهم : إن العبد ٌستبد بهداٌة نفسه المعتزلة فً
 .(2ٖ٘)أي : وله الحكم  والحجة البالؽة" لال ابن كثٌر: " 

    ً : )زراطاً( بالزاي؛ -ولد ٌمال  -والـ}صراط{ فً اللؽة:"هو الطرٌك الواسع؛ وسمً صراطا
ٌمال: ألنه ٌبتلع سالكه بسرعة دون ازدحام، وال مشمة، كما أنن إذا بلعت اللممة بسرعة 

؛ ولال بعضهم: هو الطرٌك الواسع المستمٌم؛ ألن المعوج ال ٌحصل فٌه العبور «زرطها»
بسهولة؛ وجعل لوله تعالى: } مستمٌم { صفة مإكدة؛ وعلى كل حال }الصراط المستمٌم{ الذي 

َراَط  ذكره اْلُمْستَِمٌَم عّز وجّل بٌنه سبحانه وتعالى فً سورة الفاتحة فً لوله تعالى: }اْهِدنَا الّصِ
اّلٌَِن )ٙ) ٌِْهْم َواَل الضَّ ٌِْر اْلَمْؽُضوِب َعلَ ٌِْهْم َؼ [؛ 2 - ٙ({ ]الفاتحة : 2( ِصَراَط الَِّذٌَن أَْنعَْمَت َعلَ

فهو الصراط الذي ٌجمع بٌن العلم، والعمل؛ وإن شبت فمل: بٌن الهدى، والرشد؛ بخبلؾ 
ى، كطرٌك النصارى؛ أو ٌحرم فٌه الرشد، الطرٌك ؼٌر المستمٌم الذي ٌحرم فٌه السالن الهد

 .(1ٖ٘)كطرٌك الٌهود"
 :(5ٖ٘)[، لراءتانٖٕٔ{]البمرة:ِصَراطٍ وفً لوله تعالى: } 
 {، بالصاد. لراءة الجمهور.ِصَراطٍ إحداهما: }
 {، بالسٌن. وهً لراءة ابن كثٌر، وأبً عمرو فً رواٌة عبٌد بن عمٌل.ِسَراطٍ والثانٌة: }
 الفوابد:

آلٌة: أن دٌن اإلسبلم هو الفطرة؛ لموله تعالى: } كان الناس أمة واحدة {؛ فمبل من فوابد ا - ٔ
 .-دٌن اإلسبلم  -أن ٌحصل ما ٌفتنهم كانوا على دٌن واحد 

ومنها: الحكمة فً إرسال الرسل؛ وهً التبشٌر، واإلنذار؛ لموله تعالى: } فبعث هللا النبٌٌن  - ٕ
 مبشرٌن ومنذرٌن {.

ة ال تنال بالكسب؛ وإنما هً فضل من هللا؛ لموله تعالى: } فبعث هللا النبٌٌن ومنها: أن النبو - ٖ
.} 
ومنها: أن من ٌوصؾ بالتبشٌر إنما هم الرسل، وأتباعهم؛ وأما ما تسمى به دعاة  - ٗ

النصرانٌة بكونهم مبشرٌن فهم بذلن كاذبون؛ إال أن ٌراد أنهم مبشرون بالعذاب األلٌم، كما لال 
[ ؛ وأحك وصؾ ٌوصؾ به هإالء الدعاة أن ٕٔم بعذاب ألٌم { ]آل عمران: تعالى: } فبشره

رٌن؛ وما نظٌر ذلن إال نظٌر من اؼتر بتسمٌة النصارى  ٌوصفوا بالمضللٌن، أو المنَّصِ
؛ إذاً «فبلن تمٌمً»بالمسٌحٌٌن؛ ألن الزم ذلن أنن ألررت أنهم ٌتبعون المسٌح، كما إذا للت: 

بن مرٌم ٌتبرأ من دٌنهم الذي هم علٌه اآلن كما لال تعالى: }وإذ لال هو من بنً تمٌم؛ والمسٌح ا
هللا ٌا عٌسى بن مرٌم أأنت للت للناس اتخذونً وأمً إلهٌن من دون هللا لال سبحانن ما ٌكون 

[ إلى لوله تعالى: }ما للت لهم إال ما أمرتنً به ٙٔٔلً أن ألول ما لٌس لً بحك...{ ]المابدة: 
[ اآلٌتٌن؛ وألنهم ردوا بشارة عٌسى بدمحم صلى هللا 2ٔٔبً وربكم...{ ]المابدة: أن اعبدوا هللا ر

علٌه وسلم، وكفروا بها؛ فكٌؾ تصح نسبتهم إلٌه؟!! والحاصل أنه ٌنبؽً للمإمن أن ٌكون حذراً 
 ٌمظاً ال ٌؽتر بخداع المخادعٌن، فٌجعل لهم من األسماء، واأللماب ما ال ٌستحمون.

ابع التً جاءت بها الرسل تنمسم إلى أوامر، ونواهً؛ لموله تعالى: } ومنها: أن الشر - ٘
 مبشرٌن ومنذرٌن{؛ ألن اإلنذار: عن الولوع فً المخالفة؛ والبشارة: لمن امتثل، وأطاع.

 ومن فوابد اآلٌة: أن الكتب نازلة من عند هللا؛ لموله تعالى: } وأنزل معهم الكتاب {. - ٙ

                                                             

 .ٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ٘٘)
 .ٖٖ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٙ٘)
 .2ٔ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2ٖ٘)
 .ٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1ٖ٘)
 .ٙٓٔ-٘ٓٔ( انظر: السبعة: 5ٖ٘)



وتعالى؛ ألنه إذا كانت الكتب نازلة من عنده لزم أن ٌكون هو  ومنها: علو هللا سبحانه - 2
 عالٌاً؛ ألن النزول ٌكون من فوق إلى تحت.

ومنها: أن الواجب الرجوع إلى الكتب السماوٌة عند النزاع؛ لموله تعالى: } لٌحكم بٌن  - 1
كتاب المنزل على الناس فٌما اختلفوا فٌه { وإال لضاعت فابدة الكتب المنزلة؛ ومن المعلوم أن ال

دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مصدق لما بٌن ٌدٌه من الكتاب، ومهٌمن علٌه؛ فٌجب الرجوع إلٌه وحده؛ ألن ما سبمه 
 منسوخ به.

ومنها: رحمة هللا عّز وجّل بالعباد، حٌث لم ٌكلهم إلى عمولهم؛ ألنهم لو وِكلوا إلى عمولهم  - 5
ولو اتبع الحك أهواءهم لفسدت السموات واألرض لفسدت السموات واألرض، كما لال تعالى: }

[ ؛ فكل إنسان ٌمول: العمل عندي؛ والصواب معً؛ ولكن هللا تعالى 2ٔومن فٌهن{ ]المإمنون: 
 بعث النبٌٌن، وأنزل معهم الكتاب لٌحكم بٌن الناس فٌما اختلفوا فٌه.

 االجتماع، واالبتبلؾ. ومنها: أن الناس لو رجعوا إلى الكتاب المنزل علٌهم لحصل بٌنهم - ٓٔ
ومنها: أن الخبلؾ بٌن الناس كابن ال محالة؛ لموله تعالى: } لٌحكم بٌن الناس فٌما اختلفوا  - ٔٔ

فٌه {؛ وٌدل على ذلن لوله تعالى: }وال ٌزالون مختلفٌن * إال من رحم ربن ولذلن خلمهم وتمت 
[ ، ولوله تعالى: }هو 5ٔٔ، 1ٔٔكلمة ربن ألمؤلن جهنم من الجنة والناس أجمعٌن{ ]هود: 

[ ؛ ولوال هذا ما لامت الدنٌا؛ وال الدٌن؛ وال ٕالذي خلمكم فمنكم كافر ومنكم مإمن{ ]التؽابن: 
 لام الجهاد؛ وال لام األمر بالمعروؾ، والنهً عن المنكر؛ ولم ٌمتحن الصادق من الكاذب.

د أوتوا الكتاب؛ لموله تعالى: } ومن فوابد اآلٌة: أن أولبن الذٌن اختلفوا فً الشرع كانوا ل - ٕٔ
 وما اختلؾ فٌه إال الذٌن أوتوه من بعد ما جاءتهم البٌنات بؽٌاً بٌنهم {.

وٌتفرع على هذه الفابدة أن الحجة لد لامت علٌهم؛ لموله تعالى: } إال الذٌن أوتوه من بعد ما 
 جاءتهم البٌنات 

ما هو ظاهر؛ ألنه كان الواجب،  ومن فوابد اآلٌة: كمال التوبٌخ واللوم على هإالء - ٖٔ
واألحرى بهإالء الذٌن أوتوه أال ٌختلفوا فٌه؛ بل ٌتفموا علٌه؛ لكنهم اختلفوا فٌه مع تفضل هللا 

 علٌهم بإٌتابه؛ لموله تعالى: } وما اختلؾ فٌه إال الذٌن أوتوه {.
؛ (ٔ)«اختبلؾ أمتً رحمة»ومنها: بٌان ضعؾ ما ٌروى عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال:  - ٗٔ

فاالختبلؾ لٌس برحمة؛ ولهذا لال تعالى: }وال ٌزالون مختلفٌن * إال من رحم ربن{ ]هود: 
[ ؛ نعم، دخول المختلفٌن تحت عفو هللا رحمة إذا اجتهدوا، حٌث إن هللا عّز وجّل لم 5ٔٔ، 1ٔٔ

جتهد فؤصاب فله ٌعذب المخطا؛ فالمختلفون تسعهم الرحمة إذا كانوا مجتهدٌن؛ ألن من ا
 فبل.« إن الخبلؾ بٌن األمة رحمة»أجران؛ ومن اجتهد فؤخطؤ فله أجر؛ أما أن نمول: 

ً منهم؛ لموله  - ٘ٔ ومنها: أن فعل الذٌن اختلفوا من بعد ما جاءتهم البٌنات إنما كان ذلن بؽٌا
ً بٌنهم {؛ فالذٌن اختلفوا فً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من الٌهود والنصارى إنما كان اختبلفهم بؽٌاً  تعالى: } بؽٌا

وعدواناً؛ ألنهم ٌعرفونه كما ٌعرفون أبناءهم؛ وكذلن الذٌن اختلفوا فً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من لرٌش كان 
 كفرهم بؽٌاً وعدواناً.

وإن لال: أنا ال أرٌد البؽً،  -ومنها: أن كل مخالؾ للحك بعد ما تبٌن له فهو باغٍ ضال  - ٙٔ
 .-لعدوان وال أرٌد ا

؛ فٌدور مع -ولو كان لد لال بخبلفه من لبل  -ومنها: أنه متى تبٌن الحك وجب اتباعه  - 2ٔ
 الحك حٌث دار.

ومنها: رحمة هللا عّز وجّل بالمإمنٌن؛ لموله تعالى: } فهدى هللا الذٌن آمنوا لما اختلفوا  - 1ٔ
 فٌه من الحك بإذنه {.

 لحك.ومنها: أن اإلٌمان سبب للهداٌة ل - 5ٔ
ومنها: أنه كلما لوي إٌمان العبد كان ألرب إلى إصابة الحك؛ لموله تعالى: } فهدى هللا  - ٕٓ

الذٌن آمنوا لما اختلفوا... {؛ ألن هللا علك الهداٌة على وصؾ اإلٌمان؛ وما علك على وصؾ 

                                                             
 .2ٕٕ/ٕسبك تخرٌجه  (ٔ)



فإنه ٌموى بموته، وٌضعؾ بضعفه؛ ولهذا كان الصحابة ألرب إلى الحك ممن بعدهم ال فً 
تفسٌر، وال فً أحكام أفعال المكلفٌن، وال فً العمابد أٌضاً؛ ألن الهداٌة للحك علمت باإلٌمان؛ ال

خٌر الناس لرنً، ثم الذٌن ٌلونهم، »وال شن أن الصحابة ألوى الناس إٌماناً؛ لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 
لول الصحابً حجة ما لم  إلى أن -رحمه هللا  -، ولهذا ذهب اإلمام أحمد (ٔ)«ثم الذٌن ٌلونهم

ً فلٌس بحجة؛ أو ٌخالفه صحابً آخر؛ فإن خالفه صحابً آخر  ٌخالؾ النص؛ فإن خالؾ نصا
 نظر فً الترجٌح أٌهما ألرب إلى الصواب.

ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌجب على المرء الذي هداه هللا أال ٌعجب بنفسه، وأال ٌظن أن ذلن  - ٕٔ
فهدى هللا {، ثم لال تعالى: } بإذنه { أي أمره الكونً المدري؛  من حوله، ولوته؛ لموله تعالى: }

 ولوال ذلن لكانوا مثل هإالء الذٌن ردوا الحك بؽٌاً وعدواناً.
ومنها: اإلٌماء إلى أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌسؤل الهداٌة من هللا؛ لموله تعالى: } فهدى هللا  - ٕٕ

 الذٌن آمنوا {.
ختٌارٌة هلل؛ لموله تعالى: } فهدى هللا {، وكذلن لموله تعالى: } ومنها: إثبات األفعال اال - ٖٕ

 بإذنه {.
 ومنها: أن أفعال العباد والعة بإرادة هللا وخلمه. - ٕٗ
ومنها: أن إذن هللا نوعان: كونً، وشرعً؛ وسبك بٌانهما فً لوله تعالى: }فإنه نزله  - ٕ٘

 [ .52على للبن بإذن هللا{ ]البمرة: 
 بات مشٌبة هللا فً أفعال العباد؛ لموله تعالى: } وهللا ٌهدي من ٌشاء {.ومنها: إث - ٕٙ
 ومنها: أن كل ما سوى الشرع فهو طرٌك معوج؛ لموله تعالى: } إلى صراط مستمٌم {. - 2ٕ
 ومنها: أن الشرع ال ضٌك فٌه، وال اعوجاج، وال تعب؛ ألنه صراط واسع، ومستمٌم. - 1ٕ
ق الثبلثة التً ذكرها هللا تعالى فً سورة الفاتحة؛ وهً طرٌك ومنها: اإلشارة إلى الطر - 5ٕ

الذٌن أنعم هللا علٌهم؛ وطرٌك المؽضوب علٌهم؛ وطرٌك الضالٌن؛ الذٌن أنعم هللا علٌهم: هم 
الرسل، وأتباعهم؛ والمؽضوب علٌهم: الٌهود، وأمثالهم؛ والضالون: النصارى، وأمثالهم؛ وهذا 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ أما لما بعث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وكذبوه صاروا من بالنسبة للنصارى لبل أن ٌبعث 
ً علٌهم، حٌث جاءهم  المؽضوب علٌهم كالٌهود بالنسبة لدٌن المسٌح؛ ألن الٌهود كانوا مؽضوبا

ما بعث عٌسى واتبعه النصارى وطال األمد، ابتدعوا  عٌسى فكذبوه بعد أن علموا الحك؛ وبعد 
تدعوا من الدٌن، فضلُّوا؛ فصاروا ضالٌن؛ لكن لما بعث دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كذبوه، وأنكروه؛ فصاروا ما اب

 من المؽضوب علٌهم؛ ألنهم علموا الحك، وخالفوه.

 المرآن
ا ٌَأْتِكُْم َمثَُل ال ِذٌَن َخلَْوا ِمْن لَْبِلكُْم مَ  اُء }أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجن ةَ َولَم  ر  س تُْهُم اْلبَأَْساُء َوالض 

ِ لَِرٌٌب ) ِ أاََل إِن  نَْصَر ّللا  سُوُل َوال ِذٌَن آَمنُوا َمعَهُ َمتَى َنْصُر ّللا  ({ َٕٗٔوُزْلِزلُوا َحت ى ٌَمُوَل الر 
 [ٕٗٔ]البمرة : 

 التفسٌر:
ا ٌصبكم من -أٌها المإمنون-بل أظننتم  االبتبلء مثل ما أصاب المإمنٌن أن تدخلوا الجنة، ولمَّ

الذٌن مضوا من لبلكم: من الفمر واألمراض والخوؾ والرعب، وُزلزلوا بؤنواع المخاوؾ، حتى 
: متى نصر هللا؟ أال -على سبٌل االستعجال للنصر من هللا تعالى-لال رسولهم والمإمنون معه 

 إن نصر هللا لرٌب من المإمنٌن.
 ل هذه اآلٌة على لولٌن:اختلؾ أهل العلم فً سبب نزو 

                                                             
، ٕٕ٘ٙ: ال ٌشهد على شهادة جور إذا أشهد، حدٌث رلم 5، كتاب الشهادات، باب 5ٕٓأخرجه البخاري ص (ٔ)

: فضل الصحابة ثم الذٌن ٌلونهم ثم الذٌن ٌلونهم، ٕ٘، كتاب فضابل الصحابة، باب ٕٕٔٔوأخرجه مسلم ص
 .ٖٖٕ٘[ ٕٕٔ] 2ٕٗٙحدٌث رلم 



وجمهور المفسرٌن، أنها  "نزلت ٌوَم األحزاب، حٌن  ،(ٔٗ٘)والسدي ،(ٓٗ٘)أحدهما: لال: لتادة
لمً المإمنون ما لَموا من شدة الجهد ، من خوؾ األحزاب، وشدة أذى البرد، وضٌك العٌش 

}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا الذي كانوا فٌه ٌومبذ، ٌمول هللا جل وعز للمإمنٌن من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ٌِْهْم ِرًٌحا َوُجنُوًدا لَْم تََرْوَها{ إلى ٌْكُْم إِْذ َجاَءتْكُْم ُجنُوٌد فَؤَْرَسْلنَا َعلَ ِ َعلَ لوله :}َوإِْذ  اْذكُُروا نِْعَمَة َّللاَّ

 ِ ًَ اْلُمْإِمنُوَن َوُزْلِزلُوا َزاَؼِت األْبَصاُر َوَبلَؽَِت اْلمُلُوُب اْلَحنَاِجَر َوتَظُنُّوَن ِباّللَّ  الظُّنُونَا ُهنَاِلَن اْبتُِل
 .(ٕٗ٘)["ٔٔ - 5ِزْلَزاال َشِدًٌدا{]األحزاب : 

وأصحابه المدٌنة اشتد الضر علٌهم، بؤنهم  -ملسو هيلع هللا ىلص-ولال عطاء:" لما دخل رسول هللا  والثانً:
كٌن، وآثروا رضا هللا ورسوله، وأظهرت خرجوا ببل مال وتركوا دٌارهم وأموالهم بؤٌدي المشر

وأسر لوم من األؼنٌاء النفاق، فؤنزل هللا تعالى تطٌٌبا لملوبهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الٌهود العداوة لرسول هللا 
 .(ٖٗ٘)}أم حسبتم{ اآلٌة"

أن  (ٗٗ٘)"[، أي: " بل ظننتمٕٗٔلوله تعالى:}أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ{ ]البمرة :  
 .(٘ٗ٘)تدخلوا الجنة"
لال الصابونً:" أي بل ظننتم ٌا معشر المإمنٌن أن تدخلو الجنة بدون ابتبلٍء وامتحان  
 .(ٙٗ٘)واختبار"

لال الزمخشري:" ولما ذكر ما كانت علٌه األمم من االختبلؾ على النبٌٌن بعد مجًء  
ً لرسول َّللاَّ صلى َّللاَّ علٌه وسلم والمإم -البٌنات نٌن على الثبات والصبر مع الذٌن تشجٌعا

لال لهم على طرٌمة  -اختلفوا علٌه من المشركٌن وأهل الكتاب وإنكارهم آلٌاته وعداوتهم له
 .(2ٗ٘)االلتفات التً هً أبلػ: }أم حسبتم{"

 .(1ٗ٘)و}أَْم{: منمطعة، ومعنى الهمزة فٌها، للتمرٌر وإنكار الحسبان واستبعاده 
"ٌعود على كل من ٌتوجه إلٌه الخطاب: إلى  }أَْم َحِسْبتُْم{،والخطاب فً لوله تعالى:  

 .(5ٗ٘)النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وإلى الصحابة، وإلى من بعدهم"
و}الجنة{ فً اللؽة: "البستان كثٌر األشجار؛ وفً الشرع: هً الدار التً أعدها هللا  

 .(ٓ٘٘)شر"للمتمٌن فٌها ما ال عٌن رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على للب ب
ا ٌَؤْتِكُْم َمثَُل الَِّذٌَن َخلَْوا ِمْن لَْبِلكُمْ  لوله تعالى: }  أي " أي والحال لم [؛ ٕٗٔ{]البمرة:َولَمَّ

ٌنلكم مثل ما نال من سبمكم من المإمنٌن ، من المحن الشدٌدة ، ولم تبتلوا بمثل ما ابتلوا به من 
 .(ٔ٘٘)النكبات"

أصاب َمن لبلكم ِمن أتباع األنبٌاء والرسل من  لال الطبري:أي:" ولم ٌصبكم مثُل ما 
 .(ٕ٘٘)الشدابد والمحن واالختبار"

                                                             

فً ٌوم األحزاب ، أصاب رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص . وفٌه:" نزلت 15ٕ/ٗ(:ص٘ٙٓٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٗ٘)
وأصحابه ببلٌء وحصٌر ، فكانوا كما لال هللا جل وعّز : }َوبَلَؽَِت اْلمُلُوُب اْلَحنَاِجَر {". ورواه ابن المنذر: )فتح 

 ( عنه به، وإسناده صحٌح.ٕ٘ٔ/ٔالمدٌر: 
وم األحزاب حٌن لال لابلهم : " ما وعدنا هللا . وفٌه:" نزل هذا 15ٌٕ/ٗ(:صٗٙٓٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٗ٘)

 [".ٕٔورسوله إال ؼرورا ". ]األحزاب : 
 .2ٙ، وانظر: أسباب النزول: 15ٕ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕٗ٘)
 .ٖٗ/ٖ، تفسٌر المرطبً: 2ٙ( أسباب النول للواحدي: ٖٗ٘)
 .1ٖٓ-25ٖ/ٔ( تفسٌر المرطبً:  ، وصفوة التفاسٌر: ٗٗ٘)
 .1٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبرانً: ٘ٗ٘)
 .ٕٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙٗ٘)
 .ٕٙ٘/ٔ( الكشاؾ: 2ٗ٘)
 .ٕٙ٘/ٔ( انظر: الكشاؾ: 1ٗ٘)
 .1ٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5ٗ٘)
 .1ٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓ٘٘)
 .25ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ٘٘)
 .11ٕ/ٗ( صفوة التفاسٌر:ٕ٘٘)



لال الماسمً: "والحال أنه لم ٌؤتكم مثلهم بعد ، ولم تبتلوا بما ابتلوا به من األحوال  
 .(ٖ٘٘)الهابلة التً هً َمثٌَل فً الفظاعة والشدة ، سنة هللا التً ال تتبدل"

 [، وجهان:ٕٗٔالَِّذٌَن َخلَْوا ِمْن لَْبِلكُْم{ ]البمرة : وفً لوله تعالى: }َمثَُل  
 .(ٗ٘٘)شبه الذٌن خلوا فمضوا لبلكم". لاله الطبري أحدهما: أي:"

ِلٌَن {  والثانً: أن المعنى:" سنتهم، كما لال تعالى : } فَؤَْهلَْكنَا أََشدَّ ِمْنُهْم بَْطًشا َوَمَضى َمثَُل األوَّ
 .(ٙ٘٘)، وبه لال ابن كثٌر(٘٘٘)بٌع بن أنس[".وهذا لول الر1]الزخرؾ : 
لال ابن عثٌمٌن: "أي صفة ما ولع لهم؛ و)المثل( ٌكون بمعنى الصفة، مثل لوله  

[ أي صفتها كذا، وكذا؛ وٌكون بمعنى الشبه، ٖ٘تعالى: }مثل الجنة التً وعد المتمون{ ]الرعد: 
شبههم كشبه الذي استولد ناراً؛ و}  [ أي2ٔكموله تعالى: }مثلهم كمثل الذي استولد ناراً{ ]البمرة: 

خلوا { بمعنى مضوا؛ فإن لٌل: ما فابدة لوله تعالى: } من لبلكم { إذا كانت } خلوا { بمعنى 
مضوا؟ نمول: هذا من باب التوكٌد؛ والتوكٌد لد ٌؤتً بالمعنى مع اختبلؾ اللفظ، كما فً لوله 

فإن اإلفساد هو العثو؛ ومع ذلن جاء حااًل [ ؛ ٓٙفً األرض مفسدٌن{ ]البمرة:  تعالى: }وال تعثوا
 .(2٘٘)من الواو؛ فهو مإكد لعامله"

مفضل لال : "سالت أبا صخر ، عن لوله : }ولما ٌاتكم مثل أخرج ابن أبً حاتم عن  
الذٌن خلوا من لبلكم{، ٌمول : ولم اضربكم بببلٌا كما بلوت الذٌن من لبلكم، بلوتهم بالباساء و 

 .(1٘٘)الضراء و زلزلوا "
 .(5٘٘)واخرج ابن أبً حاتم عن الربٌع بن انس: }ولما ٌاتكم{، ٌمول : "ولما تبتلوا" 

 . (ٓٙ٘)[ ، أي"حلّت بهم"ٕٗٔولوله تعالى: }َمسَّتُْهُم{ ]البمرة : 
 .(ٔٙ٘)لال ابن عثٌمٌن: "أصابتهم إصابة مباشرة" 
وحلوله ، فالمّس حمٌمته : "اتصال الجسم بجسم آخر وهو مجاز فً إصابة الشًء  

فمنه مس الشٌطان أي حلول ُضر الجنة بالعمل ، ومسُّ َسمر : ما ٌصٌب من نارها ، ومسَّه الفمر 
ْنَساَن ُضرٌّ َدَعا  والضر : إذا حل به ، وأكثر ما ٌطلك فً إصابة الشر لال تعالى : }َوإِذَا َمسَّ اإْلِ

ٌِْه{ ]الزمر :  َل رُّ َدَعانَا{ ]ٌونس : [ }َوإِذَا َمسَّ اإْلِ 1َربَّهُ ُمنٌِبًا إِ [، }َوإِذَا أَْنعَْمَنا َعَلى ْٕٔنَساَن الضُّ
ْنَساِن أَْعَرَض َونَؤَى بَِجانِبِِه َوإِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ فَذُو ُدَعاٍء َعِرٌٍض{ ]فصلت :  [ }َواَل تََمسُّوَها ٔ٘اإْلِ

 .(ٕٙ٘)["2ٖبِسُوٍء فٌََؤُْخذَكُْم َعذَاٌب أَِلٌٌم{ ]األعراؾ : 
 .(ٖٙ٘)أي : "الفمر" [ٕٗٔ]البمرة : {اْلبَؤَْساُء الى } لول تع 
 . (ٗٙ٘)لال الماسمً: أي:"الشدابد"  
 .(٘ٙ٘)لال البؽوي: أي:" الفمر والشدة والببلء"  

 .(ٙٙ٘)لال الطبرانً: " أي الشدَّةُ وهً المتُل" 
 .(2ٙ٘)لال أبو صخر:"ٌمول: بلوتهم بالبؤساء" 

                                                             

 .1ٖ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖ٘٘)
 . 15ٕ/ٗ(انظر:  تفسٌر الطبري: ٗ٘٘)
 .25ٖ/ٕ(:ص551ٔن أبً حاتم)( انظر: تفسٌر اب٘٘٘)
 .2ٕ٘/ٔ(انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٙ٘٘)
 .1ٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2٘٘)
 .25ٖ/ٔ(:ص 552ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)1٘٘)
 .25ٖ/ٔ(:ص 551ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5٘٘)
 .ٖٙٔ/ٕ( التحرٌر والتنوٌر: ٓٙ٘)
 .٘ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٙ٘)
 .ٖٙٔ/ٕ( التحرٌر والتنوٌر: ٕٙ٘)
 .5ٙ/ٔالسعدي:  ( تفسٌرٖٙ٘)
 .1ٖ( محاسن التؤوٌل: ٗٙ٘)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘ٙ٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: ٙٙ٘)



و اسم من البإس بمعنى الشدة وهو الفمر والمسكنة { فهاْلبَؤَْساءُ  لال الفخر: " أما } 
 .(1ٙ٘)ومنه ٌمال فبلن فً بإس وشدة"

لال ابن عباس:"أخبر هللا سبحانه المإمنٌن، أن الدنٌا دار ببلء، وأنه مبتلٌهم فٌها،  
 .(5ٙ٘)وأخبرهم أنه هكذا فعل بؤنبٌابه وصفوته، لتطٌب أنفسهم فمال:}مستهم البؤساء والضراء{"

 .(2ٓ٘)أصابهم هذا ٌوم األحزاب" لال السدي:" 
 [، لوالن:ٕٗٔ]البمرة:  (2ٔ٘)وفً تفسٌر: } اْلبَؤَْساِء { 

، وروي عن ابن عباس وأبً العالٌة والحسن فً أحد (2ٕ٘)أحدهما: أنه الفمر. لاله ابن مسعود
لولٌه وسعٌد بن جبٌر ومرة الهمدانً ومجاهد ولتادة والضحان والربٌع بن أنس والسدي ومماتل 

 .(2ٖ٘)ن نحو ذلنبن حٌا
 .(2ٗ٘)والثانً: أنه الببلء. لاله الحسن

اُء{]البمرة :  لوله تعالى:}  رَّ  .(2٘٘): "األمراض فً أبدانهم"[، أيَٕٗٔوالضَّ
 .(2ٙ٘)المرض والزمانة" لال البؽوي:"  
 .(22٘)واآلالم"لال الماسمً: " 
 .(21٘)والببلُء والفمُر والمرض" لال الطبرانً: " 
اءُ  لال الفخر: "وأما }  رَّ { فاأللرب فٌه أنه ورود المضار علٌه من اآلالم َوالضَّ

واألوجاع وضروب الخوؾ، وعندي أن البؤساء عبارة عن تضٌٌك جهات الخٌر والمنفعة علٌه، 
 .(25٘)والضراء عبارة عن انفتاح جهات الشر واآلفة واأللم علٌه"

اِء{   رَّ واختلؾ فً لوله:}الضَّ
 ألوال:[، على ثبلثة 22ٔ]البمرة:(1ٓ٘)

، وأبً العالٌة ومرة وأبً مالن (1ٕ٘)، وروي عن ابن عباس(1ٔ٘)أحدها: أنه السمم. لاله السدي
 .(1ٖ٘)والحسن ومجاهد والربٌع بن أنس ومماتل بن حٌان، والضحان نحو ذلن

 .(1ٗ٘)الثانً: أنه األمراض والجوع. لاله الحسن

                                                                                                                                                                               

 . 1ٖٓ/ٔ(:ص ٕٔٓٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٙ٘)
 .ٙٔ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 1ٙ٘)
 . 25ٖ/ٔ(:ص 555ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٙ٘)
 . 25ٖ/ٔ(:ص ٕٓٓٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٓ٘)
أصل واحد ٌدل على الشدة وما ضارعها، فالبؤس: الشدة فً الحرب، ٌمال: رجل ( الباء والهمزة والسٌن 2ٔ٘)

ذو بؤس، أي: ذو شجاعة وشدة، والبإس: الشدة والضنن فً العٌش، ٌمال: بَبِس الرجل فهو بابس إذا اشتدت 
: ، الصحاح للجوهري1ٕٖ/ٔ، معجم مماٌٌس اللؽة البن فارس: 2ٓٔ/ٖٔحاجته. انظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: 

 . 55ٔ/ٔ، لسان العرب البن منظور: 5ٓٙ-5ٓ2/ٖ
، ومن لال: من البإس لال: المراد 52ٗ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٓ٘ٗ/ٔوانظر: الدر المصون للسمٌن: 

بالبؤساء: شدة الفمر، ومن لال: من البؤس، لال: المراد بالبؤساء: شدة المتال، انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: 
 . 11ٔ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: 2ٌٓب المرآن البن لتٌبة: ، تفسٌر ؼر1/ٕ
 .25ٖ/ٔ(:ص ٕٕٓٓ، و)5ٕٔ/ٔ(:صٖٙ٘ٔ( انظر: ابن أبً حاتم)2ٕ٘)
 .5ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2ٖ٘)
 .5ٕٔ/ٔ(:صٗٙ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٗ٘)
 .5ٙ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2٘٘)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2ٙ٘)
 .1ٗ(محاسن التؤوٌل: 22٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: 21٘)
 .5ٔ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 25٘)
ث أن البؤساء البإس والفمر ، وأن الضراء السُّمم. ولد لال النبً أٌوب ملسو هيلع هللا ىلص) أَّنًِ 1ٓ٘) (عن لتادة لال :  كنا نُحّدِ

اِحِمٌَن ( ]سورة األنبٌاء :  رُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ ًَ الضُّ  (.ٖٓ٘-5ٖٗ/ٖ[.)تفسٌر الطبري: 1َٖمسَّنِ
 .5ٕٔ/ٔ(:ص٘ٙ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٔ٘)
 .1ٖٓ/ٕ(:صٖٕٓٓ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٕ٘)
 .5ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:1ٖ٘)



 .(1٘٘)الثالث: أنه الببلء والشدة. لاله سعٌد بن جبٌر
ً شدٌداً بما أصابهم [ٕٗٔ]البمرة : لى: } َوُزْلِزلُواْ {لوله تعا  ، أي:"وأزعجوا إزعاجا
 .(1ٙ٘)من الشدابد"
لال الماسمً: أي : "أزعجوا ، مما دهمهم من األهوال واإلفراغ ، إزعاجا ًشدٌداً  

 .(12٘)شبٌهاً بالزلزلة التً تكاد تهّد األرض وتدن الجبال"
 .(11٘)أذى الناس إٌاهم " ابن عباس : "وزلزلوا بالفتن ولال  
لال ابن كثٌر: "} َوُزْلِزلُوا{ َخْوفًا من األعداء زْلزاال شدًٌدا ، وامتحنوا امتحاًنا  
 .(15٘)عظًٌما"

 .(5ٓ٘)خوفوا وأزعجوا إزعاجا شدٌدا" لال الشوكانً : أي:" 
 .(5ٔ٘)لال البؽوي: " أي حركوا بؤنواع الببلٌا والرزاٌا وخوفوا" 
ي: "زلزلة الملوب بالمخاوؾ، والملك، والفتن العظٌمة، والشبهات، لال ابن عثٌمٌن: أ 
 .(5ٕ٘)والشهوات "
أي أزعجوا أو اضطربوا ، وإنما الذي اضطرب نظام معٌشتهم ،  لال ابن عاشور: " 

ًَ اْلُمْإِمنُوَن َوُزْلِزلُوا ِزْلَزااًل َشِدًٌدا{ ]األحزاب :   . (5ٖ٘)["ٔٔلال تعالى : }هَُناِلَن اْبتُِل
لال السعدي: أي:" بؤنواع المخاوؾ من التهدٌد بالمتل، والنفً، وأخذ األموال، ولتل  

األحبة، وأنواع المضار حتى وصلت بهم الحال، وآل بهم الزلزال، إلى أن استبطؤوا نصر هللا 
 .(5ٗ٘)مع ٌمٌنهم به"
ال لال السدي:" أصابهم هذا ٌوم األحزاب حتى لال لابلهم: }ما وعدنا هللا ورسوله إ 
 .(5٘٘)ؼرورا{"
لال المرطبً: ")الزلزلة( تعنً شدة التحرٌن، تكون فً األشخاص وفً األحوال ،  

فتزلزلت إذا تحركت واضطربت ، فمعنى  -بالكسر  -ٌمال : زلزل هللا األرض زلزلة وزلزاال 
صل االسم. والزالزل : الشدابد. ولال الزجاج : أ -بالفتح  -"زلزلوا" خوفوا وحركوا. والزلزال 

الزلزلة من زل الشًء عن مكانه ، فإذا للت : زلزلته فمعناه كررت زهلل من مكانه. ومذهب 
 .(5ٙ٘)سٌبوٌه أن زلزل رباعً كدحرج"

)الزلزلة( : شدة الحركة ، وأصلها زل ، ولزٌادة المعنى زٌد لفظه ،  لال الراؼب: "  
بٌن تعالى أنه ال سبٌل وعلى هذا دل ودلدل ، وما أشبهه به من المضعؾ مع الحرؾ المكرر 

للناس كافة إلً الجنة إال بتحمل المشاق ، ولهذا ولهذا لال علٌه السبلم : "حفت الجنة بالمكاره ، 
، فخاطب هذه األمة بؤنه محال أن ترجو تحصٌل الجنة إال بما  (52٘)وُحفت النار بالشهوات "

فمر ، والضراء أي المصابب ، جرى به حكم هللا فً الذٌن سلفوا ، وهو أن تنالكم البؤساء أي ال

                                                                                                                                                                               

 .5ٕٔ/ٔ(:ص٘ٙ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٗ٘)
 .5ٕٔ/ٔ(:ص٘ٙ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1٘٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔي: ( تفسٌر البٌضاو1ٙ٘)
 .1ٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 12٘)
 .25ٖ/ٔ(:ص ٖٕٓٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)11٘)
 .2ٔ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 15٘)
 .ٕٙٔ/ٔ( فتح المدٌر: 5ٓ٘)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 5ٔ٘)
 .5ٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٕ٘)
 .ٖٙٔ/ٕ( التحرٌر والتنوٌر: 5ٖ٘)
 .5ٙ/ٔ( تفسٌر السعدي: 5ٗ٘)
 .1ٖٓ/ٕ(:صٕٗٓٓحاتم)( أخرجه ابن أبً 5٘٘)
 .ٖٗ/ٖ(  تفسٌر الرطبً: 5ٙ٘)
 .1ٖٓ/ٕ(:ص12ٕٔ، ومسند اإلمام أحمد)2ٕٗٔ/ٗ(:ص1ٕٖٕ( صحٌح مسلم)52٘)



اِء  رَّ ابِِرٌَن فًِ اْلَبؤَْساِء َوالضَّ والزلزلة أي المخاوؾ ، وبذلن أثنى على المإمنٌن فمال : }َوالصَّ
َوِحٌَن اْلبَؤِْس أُولَِبَن الَِّذٌَن َصَدلُوا َوأُوَلبَِن هُُم اْلُمتَّمُوَن{ ولٌس ذلن فً األمور اإللهٌة فمط ، بل فً 

ذ ال سبٌل إلى منحة إال بمنحة ، وال إلى لذة إال بشدة، ولهذا لٌل : والْبد دُون الشهِد عامة المبل
 .(51٘)من أثِر النحِل"

سُوُل َوالَِّذٌَن آَمنُوا َمعَهُ{ ]البمرة :  لوله تعالى:  ٌَمُوَل الرَّ حتى وصل  [، أي:"ٕٗٔ}َحتَّى 
 .(55٘)""بهم الحال أن ٌمول الرسول والمإمنون معه :متى ٌؤتً نصر هللا

؛ ولٌس للشن -أي استعجال النصر  -لال ابن عثٌمٌن:" واالستفهام فٌها لبلستعجال  
 .(ٓٓٙ)فٌه"

 . (ٕٓٙ()ٔٓٙ)أي استمر ذلن إلى ؼاٌة، هً لول الرسول ومن معه"لال الشوكانً: "  
لٌل معناه : على سبٌل اإلبطاء ، ثم تداركوا ، وعادوا إلى لال الراؼب:  
 .(ٖٓٙ)معرفتهم"
 .(ٗٓٙ)البؽوي:أي: " ما زال الببلء بهم حتى استبطإوا النصر"لال  
لال الصابونً: " وذلن استبطاء منهم للنصر ، لتناهً الشدة علٌهم، وهذا ؼاٌة  

لد  –مع علو كعبهم فً الصبر والثبات  –الؽاٌات فً تصوٌر شدة المحنة ، فإذا كان الرسل 
، كان ذلن دلٌبل على أن الشدة بلؽت  عٌل صبرهم ، وبلؽوا هذا المبلػ من الضجر والضٌك

 (٘ٓٙ)منتهاها"
لال الراؼب: " أى بلػ بهم الضجر ولم ٌبك لهم صبر حتى لالوا ذلن. ومعناه طلب  

الصبر وتمنٌه ، واستطالة زمان الشهدة. وفً هذه الؽاٌة دلٌل على تناهى األمر فً الشدة 

                                                             

 .ٖٗٗ-ٕٗٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 51٘)
 .ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 55٘)
 .ٓٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٓٙ)
 .ٕٙٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٔٓٙ)
وهو أنه كٌؾ ٌلٌك بالرسول الماطع بصحة وعد هللا ووعٌده أن ٌمول على ( لال افخر: "فً اآلٌة إشكال، ٕٓٙ)

 سبٌل االستبعاد }متى نصر هللا{. والجواب عنه من وجوه:
أحدها: أن كونه رسوال ال ٌمنع من أن ٌتؤذى من كٌد األعداء، لال تعالى: }ولمد نعلم أنن ٌضٌك صدرن بما  

( ولال تعالى: ٖع نفسن * أن ال * ٌكونوا مإمنٌن{ )الشعراء: ( ولال تعالى: }لعلن باخ52ٌمولون{ )الحجر: 
( وعلى هذا فإذا ضاق للبه ٓٔٔ}حتى إذا استٌبس الرسل وظنوا أنهم لد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى{ )ٌوسؾ: 

وللت حٌلته، وكان لد سمع من هللا تعالى أنه ٌنصره إال أنه ما عٌن له الولت فً ذلن، لال عند ضٌك للبه: }متى 
صر هللا{ حتى إنه إن علم لرب الولت زال همه وؼمه وطالب للبه، والذي ٌدل على صحة ذلن أنه لال فً ن

الجواب: }أال إن نصر هللا لرٌب{ فلما كان الجواب بذكر المرب دل على أن السإال كان والعا عن المرب ولو 
ما لذلن السإال، وهذا هو الجواب كان السإال ولع عن أنه هل ٌوجد النصر أم ال؟ لما كان هذا الجواب مطاب

 المعتمد.
والجواب الثانً: أنه تعالى أخبر عن الرسول والذٌن آمنوا أنهم لالوا لوال ثم ذكر كبلمٌن أحدهما: }متى نصر 
هللا{ والثانً: }أال إن نصر هللا لرٌب{ فوجب إسناد كل واحد من هذٌن الكبلمٌن إلى واحد من ذٌنن المذكورٌن: 

 لال: }أال إن نصر هللا لرٌب{ لالوا ولهذا نظٌر من المرآن فالذٌن آمنوا لالوا: }متى نصر هللا{ والرسول ملسو هيلع هللا ىلص
والشعر، أما المرآن فموله: }ومن رحمته جعل لكم الٌل والنهار لتسكنوا فٌه ولتبتؽوا من فضله{ والمعنى: لتسكنوا 
 فً اللٌل ولتبتؽوا من فضله فً النهار، وأما من الشعر فمول امرىء المٌس: 

 طباوٌابسا         لدي وكرها العناب والحشؾ البالً كؤن للوب الطٌر ر 
-ٕٓ/ٙفالتشبٌه بالعناب للرطب وبالحشؾ البالً للٌابس، فهذا جواب ذكره لوم وهو متكلؾ جدا")مفاتٌح الؽٌب: 

ٕٔ.) 
 .ٖٗٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖٓٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗٓٙ)
 .ٖٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٓٙ)



صطبارهم وضبطهم ألنفسهم ، فإذا لم ٌبك وتمادٌه فً العظم ، ألّن الرسل ال ٌمادر لدر ثباتهم وا
 .(ٙٓٙ)لهم صبر حتى ضجوا كان ذلن الؽاٌة فً الشدة التً ال مطمح وراءها"

لال الماسمً: " أي : انتهى أمرهم من الشدة إلى حٌث اضطرهم الضجر إلى أن ٌمول  
والذٌن  -الرسول وهو أعلم الناس بشإون هللا تعالى ، وأوثمهم بنصره ، وداعٌهم إلى الصبر 

 . (2ٓٙ)"-آمنوا وهم األثبت بعده ، العازمون على الصبر ، المولنون بوعد النصر 
سُول { ]البمرة :    :(1ٓٙ)[ لراءتانٕٗٔوفً لوله تعالى: }َحتَّى ٌَمُوَل الرَّ

ٌَمُوُل{، بالرفع، لرأ بها نافع، وذلن على إلؽاء عمل}حتى{، ومن ذلن لول  إحداهما: } 
 : (5ٓٙ)الفرزدق

 تى كلٌب تسبنً        كؤن أباها نهشل أو مجاشعفٌا عجبا ح
لال النحاس : "فعلى هذه المراءة بالرفع وهً أبٌن وأصّح معنى أي وزلزلوا حتى  

الرسول ٌمول أي حتى هذه حاله، ألن المول إنما كان عن الزلزلة ؼٌر منمطع منها ، والنصب 
 .(ٓٔٙ)على الؽاٌة لٌس فٌه هذا المعنى"

عن دمحم بن الجهم، "أن الكسابً كان ٌمرإها دهرا رفعا ثم رجع إلى وفً رواٌة الفراء  
 .(ٔٔٙ)النصب"

 هذه
فً لول مماتل ، وهو الٌسع. ولال الكلبً :  (ٕٔٙ)لال المرطبً: "والرسول هنا شْعٌا 

هذا فً كل رسول بعث إلى أمته وأجهد فً ذلن حتى لال : متى نصر هللا ؟ . وروي عن 
 .(ٖٔٙ)الضحان لال : ٌعنً دمحما ملسو هيلع هللا ىلص ، وعلٌه ٌدل نزول اآلٌة ، وهللا أعلم"

، ابن أبً إسحاق وشبل وؼٌرهموهً لراءة الحسن وأبو جعفر و}ٌَمُوَل{ بالنصب، : والثانٌة
 .(ٗٔٙ)وذلن على إعمال }حتى{ الناصبة، ؛ وهً ال تعمل إال فً المستمبل

 .(٘ٔٙ)لال مكً : "وهو االختٌار ، ألن جماعة المراء علٌه" 
إذا كان ما لبل )حتى( من الفعل على لفظ )فعل( متطاول المدة ، وما  لال الطبري: " 

، فالصحٌح من الكبلم نصب )ٌفعل(، وإعمال )حتى(،  بعدها من الفعل على لفظ ؼٌر منمٍض 
وذلن نحو لول المابل :  ما زال فبلن ٌطلبن حتى ٌكلمن وجعل ٌنظر إلٌن حتى ٌثبتن ، 

 :  (ٙٔٙ)النصُب بـ)حتى(، كما لال امرإ المٌس -الذي ال ٌصح ؼٌره  -فالصحٌح من الكبلم 

                                                             

 .2ٕ٘-ٕٙ٘/ٔاألصفهانً:  ( تفسٌر الراؼبٙٓٙ)
 .1ٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2ٓٙ)
 .ٖٗ/ٖ، ونمله المرطبً: 1ٓٔ/ٔ، وإعراب المرآن: 5ٕٓ/ٗ، وتفسٌر الطبري: 1ٕٔ-1ٔٔ( انظر: السبعة: 1ٓٙ)
، هجا كلٌب بن ٌربوع رهط جرٌر، وجعلهم من الضعة بحٌث ال ٌسابون مثله لشرفه. 5ٔٗ(  دٌوانه: 5ٓٙ)

 وهما ابنا دارمونهشل ومجاشع: رهط الفرزدق، 
 .ٖٗ/ٖ، ونمله المرطبً: 1ٓٔ/ٔ( إعراب المرآن: ٓٔٙ)
 .1ٕٔ-1ٔٔ( السبعة: ٔٔٙ)
 ( من أنبٌاء بنً إسرابٌل، بعث بعد موسى. انظر: تاج العروس)سعى، أشعى(.ٕٔٙ)
 .ٖ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٔٙ)
 وإن لٌل: ما وجه نصبها وهً حكاٌة عن شًء مضى؟(ٗٔٙ)

صب على حكاٌة الحال؛ وإذا لدرنا حكاٌة الحال الماضٌة صار }ٌمول { مستمببًل أنه ن :فالجواب: ما لاله المعربون
أي حتى ٌمول  -بالنسبة لموله تعالى: } مستهم البؤساء والضراء وزلزلوا {؛ و} الرسول {: المراد به الجنس 

 -ول، واإلٌمان ؛ و} معه { المصاحبة هنا فً الم-الرسول من هإالء الذٌن زلزلوا، ومستهم البؤساء، والضراء 
أي  -؛ } متى نصر هللا {: الجملة ممول المول؛ واالستفهام فٌها لبلستعجال -أي ٌمولون معه وهم مإمنون به 

 (.٘ٔ/ٖ؛ ولٌس للشن فٌه. )تفسٌر ابن عثٌمٌن: -استعجال النصر 
 .5ٕٔ-5ٕٓ/ٔ( الكشؾ فً وجوه المراءات السبع: ٘ٔٙ)
، ورواٌة سٌبوٌه : "  ٖٕٓ:  ٕ/ 2ٔٗ:  ٔوسٌبوٌه  ٖٖٔ:  ٔ، ومعانً المرآن للفراء  1ٙٔ(دٌوانه : ٙٔٙ)

سرٌت بهم " وفً الموضع الثانً منه روى : " َحتَّى تَِكلَّ َؼِزٌّهم "  مطا بالموم ٌمطو مطًوا : مد بهم وجد فً 
السٌر . ٌمول : جد بهم ورددهم فً السٌر حتى كلت مطاٌاهم فصارت من اإلعٌاء إلى حال ال تحتاج معها إلى 



ٌَاُد َما ٌُمَْدَن بِؤَْرَساِن َمَطْوُت بِِهْم َحتَّى تَِكلَّ َمِطٌُّهْم        وَ   َحتَّى الِج
 فنصب )تكل(، والفعل الذي بعد )حتى( ماض ، ألن الذي لبلها من )المطو( متطاول.

والصحٌح من المراءة: }وزلزلوا حتى ٌموَل الرسول{، نصب }ٌمول{، إذ كانت   
ع : الخوؾ من العدو ، )الزلزلة( فعبل متطاوال، مثل : المطو باإلبل، و)الزلزلة( فً هذا الموض

ال )زلزلة األرض(، فلذلن كانت متطاولة وكان النصُب فً }ٌمول{ وإن كان بمعنى :)فعل( 
أفصَح وأصحَّ من الرفع فٌه"
(ٙٔ2). 

ولرأ األعمش :" }وزلزلوا وٌمول الرسول{، بالـ}واو{ بدل }حتى{. وفً مصحؾ ابن  
 .(1ٔٙ)مسعود : }وزلزلوا ثم زلزلوا وٌمول{"

عطٌة: وأكثر المتؤولٌن على أن الكبلم إلى آخر اآلٌة من لول الرسول لال ابن  
والمإمنٌن، وٌكون ذلن من لول الرسول على طلب استعجال النصر ال على شن وال ارتٌاب 

"(ٙٔ5). 

ِ لَِرٌٌب{ ]البمرة :  لوله تعالى:  أال إن نصر هللا لن  [، أي:"ٕٗٔ}أاََل إِنَّ َنْصَر َّللاَّ
 .(ٕٓٙ)وألمتن ٌا دمحم لرٌب عاجل"

   (ٕٔٙ)أي أال فؤبشروا فإِنه حان أوانه" لال الصابونً:" 
 .(ٕٕٙ)فمٌل لهم ذلن إجابة لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر" لال الزمخشري: أي:" 
نَّ لال الزجاج:" فؤعلم أولٌاءه أنه ناصرهم ال محالة، وأن ذلن لرٌب منهم كما لال: }فَإِ  

ِ هُُم اْلؽَاِلبُوَن{ ]المابدة :   .(ٖٕٙ)["ِٙ٘حْزَب َّللاَّ
لال المراؼً:أي:" فهو سٌنصركم على عدوكم ، وٌكفٌكم شّر أهل البؽً وٌإٌد دعوتكم  

 .(ٕٗٙ)، وٌجعل كلمتكم العلٌا ، وكلمة الذٌن كفروا هى السفلى"
النصر، وفٌه إشارة  لال البٌضاوي:أي:" فمٌل لهم ذلن اسعافاً لهم إلى طلبتهم من عاجل 

إلى أن الوصول إلى هللا تعالى والفوز بالكرامة عنده برفض الهوى واللذات، ومكابدة الشدابد 
 .(ٕ٘ٙ)والرٌاضات"

ً لمرامهم بالمرب، وفً إٌثار الجملة   لال أبو السعود:" أي فمٌل لهم حٌنبٍذ ذلن إسعافا
التنبٌه والتؤكٌد من الداللة على تحمٌك االسمٌِة على الفعلٌة المناسبة لما لبلها وتصدٌرها بحرؾ 

 .(ٕٙٙ)مضمونها"
ِ لَِرٌٌب{ ]البمرة :  ولوله تعالى:    :(2ٕٙ)[، ٌحتمل وجهان من التفسٌرٕٗٔ}أاََل إِنَّ نَْصَر َّللاَّ

أن فً الكبلم تمدٌم وتؤخٌر، والتمدٌر: حتى ٌمول الذٌن آمنوا متى نصر هللا فٌمول  أحدهما:
ِ لَِرٌٌب{، فمدم الرسول فً الرتبة لمكانته ثم لدم لول المإمنٌن ألنه  الرسول: }أاَل إِنَّ نَْصرَ  َّللاَّ

 المتمدم فً الزمان.
 .(1ٕٙ)لال ابن عطٌة : "وهذا تحكم ، وحمل الكبلم على وجهه ؼٌر متعذر" 

                                                                                                                                                                               

أرسان تماد بها ، وصار راكبوها من الكبلل إلى إلماء األرسان وطرحها على الخٌل . ال ٌبالون من تبعهم 
 وإعٌابهم ، كٌؾ تسٌر ، وال إلى أٌن .

 .1ٖٔ - ٕٖٔ/  ٔ، وانظر: معانً المرآن 5ٕٔ-5ٕٓ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٔٙ)
 .ٖ٘/ٗ، وانظر: تفسٌر المرطبً: 11ٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1ٔٙ)
 .ٖ٘/ٗ، وانظر: تفسٌر المرطبً: 11ٕ/ٔالمحرر الوجٌز: ( 5ٔٙ)
 .52ٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: ٕٓٙ)
 .ٖٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕٔٙ)
 .2ٕ٘/ٕ( تفسٌر الكشاؾ: ٕٕٙ)
 .ٕٗٔ/ٗ، ونمله الواحدي فً التفسٌر البسٌط: 12ٕ/ٔ( معانً المرآن: ٖٕٙ)
 .1ٕٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً:ٕٗٙ)
 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕ٘ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٔأبً السعود: ( تفسٌر ٕٙٙ)
 .ٖٙ-ٖ٘/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 11ٕ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 2ٕٙ)



ِ لَِرٌبٌ  أن ٌكون }والثانً:  { إخبارا من هللا تعالى مإتنفا بعد تمام ذكر المول، أاََل إِنَّ نَْصَر َّللاَّ
 جملة استبنافٌة ٌخبر هللا بها خبراً مإكداً بمإكدٌن: } أال {؛ و} إن {.فٌكون 

 .(5ٕٙ)لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "وكبلهما صحٌح" 
ِ لَِرٌبٌ  }لال ابن عاشور: لوله  بـ}أاَلَ{ ، { كبلم مستؤنؾ بمرٌنة افتتاحه أاََل إِنَّ نَْصَر َّللاَّ

وهو بشارة من هللا تعالى للمسلمٌن بمرب النصر بعد أن حصل لهم من لوارع صدر اآلٌة ما مؤل 
الملوب ُرعباً ، والمصد منه إكرام هذه األمة بؤنها ال ٌبلػ ما ٌمسها مبلػ ما مس من لبلها ، 

لبله من استبطاء نصر هللا بؤن ٌجًء بؤال ٌحتاج إلى لول ما لالته الرسل  -ملسو هيلع هللا ىلص -وإكراٌم للرسول 
 .(ٖٓٙ)نصر هللا لهاته األمة لبل استبطابه ، وهذا ٌشٌر إلى فتح مكة"

وفً حدٌث أبً َرزٌن : "َعجب ربّن  من لُنُوط عباده ، ولُْرب ؼٌثه  فٌنظر إلٌهم لَنطٌن ، 
 .(ٖٔٙ)فٌظل ٌضحن ، ٌعلم أّن فرجهم  لرٌب" الحدٌث

 الفوابد:
عناٌة هللا عّز وجّل بهذه األمة، حٌث ٌسلٌها بما ولع بؽٌرها؛ لموله تعالى:  من فوابد اآلٌة: - ٔ

} أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ٌؤتكم مثل الذٌن خلوا من لبلكم... { إلخ؛ وهكذا كما جاء فً 
ان من لد ك»المرآن جاء فً السنة؛ فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص لما جاءه أصحابه ٌشكون إلٌه بمكة فؤخبرهم: 

لبلكم ٌإخذ الرجل، فٌحفر له فً األرض، فٌجعل فٌها، ثم ٌإتى بالمنشار فٌوضع على رأسه، 
تثبٌتاً  (ٔ)«فٌجعل نصفٌن، وٌمشط بؤمشاط الحدٌد ما دون لحمه، وعظمه؛ ما ٌصده ذلن عن دٌنه

 للمإمنٌن.
 ومن فوابد اآلٌة: إثبات الجنة. - ٕ
بالتحلً؛ بل ال بد من نٌة صالحة، وصبر على ما ومنها: أن اإلٌمان لٌس بالتمنً، وال  - ٖ

 ٌناله المإمن من أذًى فً هللا عّز وجّل.

ومنها: حكمة هللا عّز وجّل، حٌث ٌبتلً المإمنٌن بمثل هذه المصابب العظٌمة امتحاناً حتى  - ٗ
بلو ٌتبٌن الصادق من ؼٌره، كما لال تعالى: } ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدٌن منكم والصابرٌن ون

[ ؛ فبل ٌُعرؾ زٌؾ الذهب إال إذا أذبناه بالنار؛ وال ٌُعرؾ طٌب العود إال إذا ٖٔأخباركم{ ]دمحم: 
أحرلناه بالنار؛ أٌضاً ال ٌعرؾ المإمن إال باالبتبلء واالمتحان؛ فعلٌن ٌا أخً بالصبر؛ لد تإذى 

، وانظر إلى ما على دٌنن؛ لد ٌستهزأ بن؛ وربما تبلَحظ؛ وربما ترالَب؛ ولكن اصبر، واصدق
وهو  -حصل من أولً العزم من الرسل؛ فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان ساجداً هلل فً آمن بمعة على األرض 

؛ فٌؤتً طؽاة البشر بفرث النالة، ودمها، وسبلها، ٌضعونها علٌه وهو ساجد؛ -المسجد الحرام 
اجداً حتى تؤتً ابنته فاطمة هذا أمر عظٌم ال ٌصبر علٌه إال أولو العزم من الرسل؛ وٌبمى س

؛ فاصبر، (ٔ)تزٌله عن ظهره فٌبمى الموم ٌضحكون، وٌمهمهون -أي صؽٌرة  -وهً جوٌرٌة 
واحتسب؛ واعلم أنه مهما كان األمر من اإلٌذاء فإن ؼاٌة ذلن الموت؛ وإذا مت على الصبر هلل 

 عّز وجّل انتملت من دار إلى خٌر منها.
وهو هللا عّز  -ؽً لئلنسان أال ٌسؤل النصر إال من المادر علٌه ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌنب - ٘

 ؛ لموله تعالى: } متى نصر هللا {.-وجّل 

                                                                                                                                                                               

 11ٕ/ٔ(المحرر الوجٌز: 1ٕٙ)
 .٘ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٕٙ)
 .ٖٙٔ/ٕ( التحرٌر والتنوٌر: ٖٓٙ)
( من طرٌك ٌعلى بن عطاء ، عن وكٌع بن عدس ، عن أبً رزٌن به 1ٔٔ(رواه ابن ماجة فً السنن برلم )ٖٔٙ)

 ( : "هذا إسناد فٌه ممال".1٘/ٔالبوصٌري فً الزوابد )، ولال 
: من اختار الضرب والمتل والهوان على الكفر، حدٌث رلم ٔ، كتاب اإلكراه، باب 25٘أخرجه البخاري ص (ٔ)

ٙ5ٖٗ. 
: إذا ألمً على ظهر المصلً لذر أو جٌفة لم تفسد علٌه 5ٙ، كتاب الوضوء، باب ٕٕأخرجه البخاري ص (ٔ)

: ما لمً النبً صلى هللا علٌه 5ٖ، كتاب الجهاد والسٌر، باب 552، وأخرجه مسلم صٕٓٗصبلته، حدٌث رلم 
 .25ٗٔ[ 2ٓٔ] 5ٗٙٗوسلم من أذى المشركٌن والمنافمٌن، حدٌث رلم 



ومنها: أن المإمنٌن بالرسل منهاجهم منهاج الرسل ٌمولون ما لالوا؛ لموله تعالى: } حتى  - ٙ
 جاالً للنصر.ٌمول الرسول والذٌن آمنوا معه متى نصر هللا {؛ ٌتفمون على هذه الكلمة استع

 ومنها: تمام لدرة هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: } أال إن نصر هللا لرٌب {. - 2
 .-مع أنه لرٌب  -ومنها: حكمة هللا، حٌث ٌمنع النصر لفترة معٌنة من الزمن  - 1
ومنها: أن الصبر على الببلء فً ذات هللا عّز وجّل من أسباب دخول الجنة؛ ألن معنى  - 5

 اصبروا حتى تدخلوا الجنة.اآلٌة: 
ومنها: تبشٌر المإمنٌن بالنصر لٌتمووا على االستمرار فً الجهاد ترلباً للنصر المبشرٌن  - ٓٔ
 به.
؛ ألن هذه (ٕ)«حفت الجنة بالمكاره»ومنها: اإلشارة إلى ما جاء فً الحدٌث الصحٌح:  - ٔٔ

 مكاره؛ ولكنها هً الطرٌك إلى الجنة.
ل إلى الكمال إال بعد تجرع كؤس الصبر؛ لموله تعالى: } أم حسبتم أن ومنها: أنه ال وصو - ٕٔ

 تدخلوا الجنة ولما ٌؤتكم مثل الذٌن خلوا من لبلكم... { إلخ.
 المرآن

ٌِْن َواْْلَْلَربٌَِن َواْلٌَتَاَمى َواْلَمسَ  ٌٍْر فَِلْلَواِلَد ِكٌِن َواْبِن ا}ٌَْسأَلُونََن َماذَا ٌُْنِفمُوَن لُْل َما أَْنفَْمتُْم ِمْن َخ
َ بِِه َعِلٌٌم ) ٌٍْر فَِإن  ّللا   [ٕ٘ٔ({ ]البمرة : ٕ٘ٔالس بٌِِل َوَما تَْفعَلُوا ِمْن َخ

 التفسٌر:
أي شًء ٌنفمون من أصناؾ أموالهم تمرًبا إلى هللا تعالى، وعلى  -أٌها النبً-ٌسؤلن أصحابن 

المال الحبلل الطٌب، واجعلوا نفمتكم َمن ٌنفمون؟ لل لهم: أنفموا أيَّ خٌر ٌتٌسر لكم من أصناؾ 
للوالدٌن، واأللربٌن من أهلكم وذوي أرحامكم، والٌتامى، والفمراء، والمسافر المحتاج الذي بَعَُد 

 عن أهله وماله. وما تفعلوا من خٌر فإن هللا تعالى به علٌم.

 وفً سبب نزول اآلٌة ألوال: 
فً عمرو بن الجموح األنصاري وكان  أحدها: لال ابن عباس فً رواٌة أبً صالح: "نزلت

شٌخا كبٌرا ذا مال كثٌر، فمال: ٌا رسول هللا بماذا نتصدق؟ وعلى من ننفك؟ فنزلت هذه 
، وابن عسكر فً ذٌل األعبلم، ونسبه إلى ابن (ٖٗٙ)، والثعلبً(ٖٖٙ). وذكره مماتل(ٕٖٙ)اآلٌة"
 .(ٖٙٙ( )ٖ٘ٙ)فطٌس

الواهً عن عطاء عن ابن عباس: "نزلت فً والثانً: أخرج عبد الؽنً بن سعٌد الثمفً بسنده 
رجل أتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال: إن لً دٌنارا، فمال: "أنفمه على نفسن"، لال: إن لً دٌنارٌن، لال: 
"أنفمهما على أهلن"، لال: فإن لً ثبلثة، لال: "أنفمها على خادمن"، لال: فإن لً أربعة، لال: 

لً خمسة، لال: "أنفمها على لرابتن"، لال: فإن لً ستة، لال:  "أنفمها على والدتن"، لال: فإن
 .(1ٖٙ( )2ٖٙ)"أنفمها فً سبٌل هللا هو أحسنها"

                                                             
[ ٔ] 2ٖٔٓ: صفة الجنة، حدٌث رلم ٔ، كتاب الجنة وصفة نعٌمها وأهلها، باب 5ٙٔٔم صأخرجه مسل (ٕ)

ٕ1ٕٕ. 
 .5ٖ/ٖ، ورواٌة أبً صالح ضعٌفة، وانظر: تفسٌر المرطبً: 1ٙ( أسباب النزول: ٕٖٙ)
 .ٖٗ٘-ٖٖ٘/ٔ، والعجاب: 2ٓٔ/ٔ( انظرـ تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٖٖٙ)
 .ٖٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖٗٙ)
س هو اإلمام العبلمة الوزٌر الماضً أبو المطرؾ: عبد الرحمن بن دمحم بن عٌسى بن فطٌس (ابن فطٌٖ٘ٙ)

" ومن مإلفاته: "المصص" ثبلث مجلدات، و"أسباب ٕٓٗ" وتوفً سنة "2ٖٗالمرطبً المالكً ولد سنة "
الحافظ" " و"تذكرة ٕٕٔ-ٕٓٔ/ 2ٔالنزول" فً مابة جزء، وؼٌر ذلن انظر ترجمته فً "سٌر أعبلم النببلء" "

" وؼٌرهما مما هو فً هامش السٌر، ولد 12ٖ-1ٖ٘/ ٔ" للذهبً و"طبمات المفسرٌن" للداودي "ٓٙٓٔ/ ٖ"
 " إلى نطٌس!2ٓٔتصحؾ فطٌس فً "مفحمات األلران" "ص

 ".ٕٓ(نمله عنه السٌوطً فً كتابه "مفحمات األلران فً مبهمات المرآن" "صٖٙٙ)
(، وأبو 2ٔٗ/ٕؼٌر هذا السٌاق، وهو ما أخرجه أحمد )المسند (وهذا سٌاق منكر والمعروؾ فً هذا المتن 2ٖٙ)

(، وابن ٕٙ/ٕ(، والنسابً )الزكاة، ب الصدلة عن ظهر ؼنى ٕٖٓ/ٕالزكاة، ب فً صلة الرحم  -داود )السنن
( عن أبً هرٌرة عن ٘ٔٗ/ٔ(، والحاكم وصححه ووافمه الذهبً )المستدرن 1ٕ1حبان )موارد الظمآن ح 



والثالث: ولال لتادة فً سبب نزولها: "أهمتهم النفمة فسؤلوا نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص فنزلت }َما أَْنَفْمتُْم ِمْن 
ٌْر{"  .(ٕٗٙ)، وابن جرٌج(ٔٗٙ)أبً نجٌح، و(ٓٗٙ)، وأخرج الطبري نحوه عن مجاهد(5ٖٙ)َخ

 :(ٖٗٙ)واختلؾ فً نسخ حكم هذه اآلٌة على لولٌن 
أحدهما: لال السدي: "ٌوم نزلت هذه اآلٌة لم تكن زكاة ، وإنما هً النفمةُ ٌنفمها الرجل على 

 (٘ٗٙ) ، وأخرج ابن ابً حاتم عن ابن عباس(ٗٗٙ)أهله ، والصدلة ٌتصدق بها فنسختها الزكاة"
 نحو ذلن.
 .(ٙٗٙ)البؽوي: "لال أهل التفسٌر : كان هذا لبل فرض الزكاة فنسخت بالزكاة"لال  

وؼٌرهما،  (1ٗٙ)، وابن جرٌج(2ٗٙ)والثانً: ولال جماعة: أنها ؼٌر منسوخة. وهذا لول مماتل
 وهو الصحٌح.
ٌّان :" لوله : }ٌسبلونن ماذا ٌنفمون{، وهً   أخرج ابن أبً حاتم عن ولال ُممَاتل بن َح
 .(ٓ٘ٙ) ونمله ابن كثٌر فً تفسٌره دون اسناد. (5ٗٙ)لتطوع": النفمة فً ا
لال ابن الجوزي:" والتحمٌك أن اآلٌة عامة فً الفرض والتطوع فحكمها ثابت ؼٌر  

منسوخ، ألن ما ٌجب من النفمة على الوالدٌن واأللربٌن إذا كانوا فمراء لم ٌنسخ بالزكاة، وما 
على أن الزكاة ال تصرؾ إلى الوالدٌن والولد، وهذه ٌتطوع به لم ٌنسخ بالزكاة ولد لامت الداللة 

اآلٌة بالتطوع أشبه، ألن ظاهرها أنهم طلبوا بٌان الفضل فً إخراج الفضل )فبٌنت( لهم وجوه 
 .(ٔ٘ٙ)الفضل"

لال ابن عطٌة : "ووهم المهدوي على السدي فً هذا ، فنسب إلٌه أنه لال : إن اآلٌة  
وؼٌره : هً ندب ، والزكاة  (ٕ٘ٙ)والدان، ولال ابن جرٌجفً الزكاة المفروضة ثم نسخ منها ال

 .(ٖ٘ٙ)ؼٌر هذا اإلنفاق، فعلى هذا ال نسخ فٌها "
لال المرطبً: " وهً مبٌنة لمصارؾ صدلة التطوع ، فواجب على الرجل الؽنً أن  

ٌنفك على أبوٌه المحتاجٌن ما ٌصلحهما فً لدر حالهما من حاله ، من طعام وكسوة وؼٌر 
 .(ٗ٘ٙ)ذلن"

 .(٘٘ٙ)ولال ابن كثٌر: " ولال السدي : نََسختها الزكاة. وفٌه نظر" 

                                                                                                                                                                               

أنه لال ٌوماً ألصحابه: "تصدلوا". فمال رجل: ٌا رسول هللا عندي دٌنار. لال: "أنفمه على  - ملسو هيلع هللا ىلص -رسول هللا 
نفسن" لال: إن عندي آخر. لال: "أنفمه على زوجتن". لال: إن عندي آخر. لال: "أنفمه على ولدن". لال: إن 

 أبصر".عندي آخر. لال: "أنفمه على خادمن". لال: إن عندي آخر لال: "أنت 
 . 1ٙ(  وذكره الواحدي فً رواٌة عطاء دون سند:1ٖٙ)
 " إلى عبد بن حمٌد وابن المنذر.1٘٘/ ٔ، وعزاه السٌوطً "ٖٙ٘/ٔ(العجاب: 5ٖٙ)
 .5ٖٕ/ٗ(:ص5ٙٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٗٙ)
 
 .5ٖٕ/ٗ(:ص2ٓٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٗٙ)
 
 .5ٖٕ/ٗ(:ص5ٙٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٗٙ)
 .ٕٗٙ/ٔن: ( انظر:نواسخ المرآٖٗٙ)
 .5ٕٗ-5ٖٕ/ٗ(:ص 1ٙٓٗ( تفسٌر الطبري)ٗٗٙ)
 .1ٖٔ/ٕ(:صٕٓٔٓ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٗٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٙٗٙ)
 .1ٖٔ/ٕ(:ص 2ٕٓٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٗٙ)
 .5ٕٗ-5ٖٕ/ٗ(:ص 5ٙٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٗٙ)
 .1ٖٔ/ٕ(:ص 2ٕٓٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٗٙ)
 .2ٕ٘/ٔ ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر:ٓ٘ٙ)
 .ٕٙ٘/ٔ( نواسخ المرآن:ٔ٘ٙ)
 .5ٕٗ-5ٖٕ/ٗ(:ص 5ٙٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ٘ٙ)
 11ٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ٘ٙ)
 .2ٖ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗ٘ٙ)



لال الطبري: "وهذا الذي لاله السدي : من أنه لم ٌكن ٌوم نزلت هذه اآلٌة زكاةٌ ،  
وإنما كانت نفمةً ٌنفمها الرجل على أهله ، وصدلةً ٌتصدق بها ، ثم نسختها الزكاة لوٌل ممكن أن 

ؼٌره. وال داللة فً اآلٌة على صحة ما لال ، ألنه ممكن أن ٌكون لوله ٌكون كما لال : وممكن 
: " لل ما أنفمتم من خٌر فللوالدٌن واأللربٌن " اآلٌة ، حثًا من هللا جل ثناإه على اإلنفاق على 
من كانت نفمته ؼٌَر واجبة من اآلباء واألمهات واأللرباء ، ومن سمً معهم فً هذه اآلٌة ، 

 عباَده مواضع الفضل التً تُصرؾ فٌها النفمات ، كما لال فً اآلٌة األخرى : } وتعرًٌفا من هللا
لَ  اِب َوأَلَاَم َوآتَى اْلَماَل َعلَى ُحبِِّه ذَِوي اْلمُْربَى َواْلٌَتَاَمى َواْلَمَساِكٌَن َواْبَن السَّبٌِِل َوالسَّابِِلٌَن َوفًِ الّرِ

َكاةَ { ]سورة البمرة  .(ٙ٘ٙ)[ "22ٔ:  الصَّبلةَ َوآتَى الزَّ
ولال الفخر الرازي:" لال بعضهم: هذه اآلٌة منسوخة بآٌة الموارٌث، وهذا ضعٌؾ  

 :(2٘ٙ)ألنه ٌحتمل حمل هذه اآلٌة على وجوه ال ٌتطرق النسخ إلٌها
أحدها: لال أبو مسلم اإلنفاق على الوالدٌن واجب عند لصورهما عن الكسب والملن، والمراد  

لد ولد تلزم نفمتهم عند فمد الملن، وإذا حملنا اآلٌة على هذا الوجه فمول باأللربٌن الولد وولد الو
من لال أنها منسوخة بآٌة الموارٌث، ال وجه له ألن هذه النفمة تلزم فً حال الحٌاة والمٌراث 

 ٌصل بعد الموت، وأٌضا فما ٌصل بعد الموت ال ٌوصؾ بؤنه نفمة.
ى هللا تعالى فً باب النفمة فاألولى له أن ٌنفمه فً وثانٌها: أن ٌكون المراد من أحب التمرب إل 

 هذه الجهات فٌمدم األولى فاألولى فٌكون المراد به التطوع.
وثالثها: أن ٌكون المراد الوجوب فٌما ٌتصل بالوالدٌن واأللربٌن من حٌث الكفاٌة وفٌما ٌتصل  

 بالٌتامى والمساكٌن مما ٌكون زكاة.
نفاق على الوالدٌن واأللربٌن ما ٌكون بعثا على صلة الرحم وفٌما ورابعها: ٌحتمل أن ٌرٌد باإل 

 ٌصرفه للٌتامى والمساكٌن ما ٌخلص للصدلة.

 .(1٘ٙ)فظاهر اآلٌة محتمل لكل هذه الوجوه من ؼٌر نسخ" 
ولال الشربٌنً: "لٌس فً اآلٌة ما ٌنافً فرض الزكاة لٌنسخ به كما لٌل ؛ ألّن الزكاة  

لربٌن من األوالد وأوالد األوالد ، فاآلٌة محمولة على اإلنفاق على من ال تعطى للوالدٌن وال لؤل
ً أو على اإلنفاق على الفمراء من الوالدٌن واألوالد وأوالد األوالد ، وذلن لٌس  ذكر تطّوعا

 .(5٘ٙ)بمنسوخ"
أن ٌزوج أباه ، وعلٌه أن ٌنفك على امرأة أبٌه ، كانت أمه  (ٓٙٙ)لال مالن "لٌس علٌه 

أو أجنبٌة ، وإنما لال مالن : لٌس علٌه أن ٌزوج أباه ألنه رآه ٌستؽنً عن التزوٌج ؼالبا ، ولو 
احتاج حاجة ماسة لوجب أن ٌزوجه ، ولوال ذلن لم ٌوجب علٌه أن ٌنفك علٌهما. فؤما ما ٌتعلك 

علٌه أن ٌعطٌه ما ٌحج به أو ٌؽزو ، وعلٌه أن ٌخرج عنه صدلة  بالعبادات من األموال فلٌس
 .(ٔٙٙ)الفطر ، ألنها مستحمة بالنفمة واإلسبلم"

أي: ٌسؤلن أصحابن ٌا دمحم،  [؛ "َٕ٘ٔماذَا ٌُْنِفمُوَن{ ]البمرة :  ٌَْسؤَلُونَنَ لوله تعالى: }  
 .(ٕٙٙ)أي شًء ٌنفمون من أموالهم فٌتصدلون به"

 .(ٖٙٙ): شًء ٌنفمونه من أصناؾ األموال" لال الماسمً: " أي 
 . لاله ابن عباس ومجاهد.(ٗٙٙ)لال ابن كثٌر: " ٌسؤلونن كٌؾ ٌنفمون" 

                                                                                                                                                                               

 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘٘ٙ)
 .5ٕ٘-5ٕٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٙ٘ٙ)
 .1ٖٖ/ٙ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 2٘ٙ)
 .1ٖٖ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 1٘ٙ)
 .ٓٙٔ/ٔالمنٌر: ( تفسٌر السراج 5٘ٙ)
 ( أي الولد.ٓٙٙ)
 .2ٖ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔٙٙ)
 .5ٕٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕٙٙ)
 .1ٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖٙٙ)



لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "والسإال هنا عن المنفَك؛ ال على المنفك علٌه؛ أي ٌسؤلونن  
 .(٘ٙٙ)ماذا ٌنفمون من أموالهم جنساً، ولدراً، وكٌفاً"

ن هنا هم المإمنون سؤلوا عن الشًء الذي ٌنفمونه ما هو السابلو لال الشوكانً: " 
فؤجٌبوا ببٌان المصرؾ الذي ٌصرفون فٌه تنبٌها على انه األولى بالمصد ألن الشًء ال ٌعتد به 
إال إذا وضع فً موضعه وصادؾ مصرفه ولٌل إنه لد تضمن لوله }ما انفمتم من خٌر{ بٌان ما 

ؤلوا عن وجوه البر التً ٌنفمون فٌها وهو خبلؾ ٌنفمونه وهو كل خٌر ولٌل إنهم إنما س
 .(ٙٙٙ)الظاهر"

 :(2ٙٙ)، وجهان من اإلعراب[ٕ٘ٔ]البمرة : وفً لوله : }ماذا{ 
أحدهما : أن ٌكون }ماذا{ بمعنى : أّي شًء ؟ ، فٌكون نصبًا بموله : }ٌنفمون{، فٌكون معنى 

 سؤلونن(.الكبلم حٌنبذ : ٌسؤلونن أيَّ شًء ٌنفمون ؟ ، وال ٌُنَصب بـ )ٌ
 والثانً: الرفع، وللرفع فً ذلن وجهان :

الوجه األول: أن ٌكون )ذا( الذي مع )ما( بمعنى )الذي(، فٌرفع )ما( بـ)ذا( و )ذا( ِلـ )ما(، 
و}ٌنفمون{ من صلة )ذا(، فإن العرب لد تصل )ذا( و)هذا(، كما لال ٌزٌد بن مفرغ 

 : (1ٙٙ)الحمٌري
ٌِْن إمَ   اَرةٌ        أمْنِت وهذَا تَْحِمِلٌَن َطِلٌُك! َعَدْس! َما ِلعَبَّاٍد َعلَ

 فـ )تحملٌن( من صلة )هذا(، فٌكون تؤوٌل الكبلم حٌنبذ : ٌسؤلونن ما الذي ٌنفمون ؟.
والوجه الثانً: أن تكون }ماذا{ بمعنى: أّي شًء ، فٌرفع }ماذا{، وإن كان لوله : }ٌنفمون{ 

فمون{، ال ٌصلح تمدٌمه لبله ، وذلن أن االستفهاَم ال والعًا علٌه ،  إذ كان العامُل فٌه ، وهو }ٌن
 :(5ٙٙ)ٌجوز تمدٌم الفعل فٌه لبل حرؾ االستفهام ، كما لال لبٌد بن ربٌعة

 أال تَْسؤاَلِن الَمْرَء َماذَا ٌَُحِاوُل        أَنَْحٌب فٌَُْمَضى أَْم ضبلٌل َوَباِطُل 

 :(2ٓٙ)وكما لال مزاحم العمٌل
ْفَها الَمنَاِزَل ِمْن ِمنًى          َوَما كُلُّ َمْن ٌَْؽَشى ِمنًى أَنَا َعاِرُؾ   َولَالُوا تَعَرَّ

                                                                                                                                                                               

 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗٙٙ)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘ٙٙ)
 .ٕٙٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٙٙٙ)
 .5ٕٗ-5ٖٕ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 2ٙٙ)
:  ٕوالخزانة :  1ٖٔ:  ٔ)ساسً( ومعانً المرآن للفراء  ٓٙ:  2ٔواألؼانً  21ٔ:  ٙ(تارٌخ الطبري 1ٙٙ)

واللسان )عدس( من أبٌات فً لصة ٌزٌد بن مفرغ مع عباد بن زٌاد بن أبً سفٌان ، وكان معاوٌة  ٗٔ٘،  ٕٙٔ
واله سجستان فاستصحب معه ٌزٌد بن مفرغ فاشتؽل عنه بحرب الترن . فؽاظ ذلن ابن مفرغ واستبطؤ جابزته 

ٌَْت اللَِّحى كانت حشًٌشا ... فنَْعِلفَها خٌوَل  ، فبسط لسانه فً لحٌة عباد وكان عباد عظٌم اللحٌة فمال : أالَ لَ
المسلمٌنَا فعرؾ عباد ما أراد فطلبه منه ، فهجاه وهجا معاوٌة باستلحاق زٌاد بن أبً سفٌان فؤخذه عبٌد هللا بن 

، ثم أمرهما معاوٌة بإطبلله فلما انطلك على بؽلة البرٌد ،  زٌاد اخو عباد ، فعذبه عذاًبا لبًٌحا ، وأرسله إلى عباد
لال هذا الشعر الذي أوله هذا البٌت . ولوله : " عدس " زجر للبؽلة ، حتى صارت كل بؽلة تسمى " عدس " . 

 والشعر شعر جٌد فالرأه فً المراجع السالفة .
 5ٖٔ:  ٔومعانً المرآن للفراء  ٙ٘٘:  ٕوالخزانة  ٘ٓٗ:  ٔ، وسٌبوٌه  ٔٗالمصٌدة :  2ٕ/ٕ( دٌوانه : 5ٙٙ)

وؼٌرها . والشاهد فٌه أنه رفع " نحب " وهو مردود على " ما " فً " ماذا " . فدل ذلن على أن " ذا " بمعنى 
" الذي " وما بعده من صلته ، فبل ٌعمل فٌما لبله . والنحب : النذر . ٌمول : أعلٌه نذر فً طول سعٌه الذي ألزم 

ب : الحاجة وهً صحٌحة المعنى فً مثل هذا البٌت ٌمول : أهً حاجة ال بد منها ٌمضٌها بسعٌه به نفسه ؟ والنح
، أم هً امانً باطلة ٌتمناهان لو استؽنى عنها وطرحها لما خسر شٌبًا ، ولسارت به الحٌاة سًٌرا بؽٌر حاجة إلى 

 هذا الجهاد المتواصل ، واالحتٌال المتطاول ؟
 5ٖٔ:  ٔ، شاهدا على نصب " كل " ورفعها ومعانً المرآن للفراء  2ٖن ٖٙ:  ٔ ، وسٌبوٌه 1ٕ(دٌوانه : 2ٓٙ)

. ولوله : " تعرفها المنازل " بنصبها على  1ٕٖولال : لم " أسمع أحًدا نصب " كل وشرح شواهد المؽنً : 
ى حذؾ الخافض أو الظرؾ أي تعرؾ صاحبتن بالمنازل من منى . فٌمول : ال أعرؾ أحًدا ٌعرفها ممن ٌؽش

 منً فؤسؤله عنها .



فرفع )كل( ولم ٌنصبه )بعارؾ(، إذ كان معنى لوله : " وما كلُّ من ٌؽشى منًى أنا عارؾ " 
ًً ، فصار فً معنى ما أحد.  جحوُد معرفه من ٌؽشى من

ٌٍْر لوله تعالى: }لُْل َما   ٌِْن َواأْلَْلَربٌَِن َواْلٌَتامى َواْلَمساِكٌِن َواْبِن أَْنفَْمتُْم ِمْن َخ فَِلْلواِلَد
فمل لهم : ما أنفمتم من أموالكم وتصدلتم به ، فؤنفموه وتصدلوا  [؛ أي:"ٕ٘ٔ{ ]البمرة :  السَّبٌِلِ 

 .(2ٔٙ)ابن السبٌل"به واجعلوه آلبابكم وأمهاتكم وألربٌكم ، وللٌتامى منكم ، والمساكٌن ، و
 .(2ٕٙ)لل لهم ٌا دمحم اصرفوا فً هذه الوجوه" لال الصابونً: أي" 
ٌٍْر{ ]البمرة :    .(2ٖٙ)من مال" [، أي: "ٕ٘ٔولوله} ِمْن َخ
 .(2ٗٙ)أي : مال للٌبلً كان أو كثٌراً" لال الشربٌنً: " 
الذي "فسمً )المال( خٌرا تنبٌها أن الذي ٌجوز إنفاله هو الحبلل لال الراؼب:  

ًٌْرا{ ثم بٌن تعالً أن كل ما ٌفعلونه ال ٌخفى علٌه على  ٌتناوله اسم الخٌر ، كما لال : }إِْن تََرَن َخ
ٌََرهُ ) ًٌْرا  ةٍ َخ ( 2الوجه الذي ٌفعلونه ، ]تنبٌها أنه ٌجازى به[ نحو لوله : }فََمْن ٌَْعَمْل ِمثْمَاَل ذَرَّ

ٌَرَ  ا  ٍة َشرًّ  .(2٘ٙ)["1-2هُ{]اللزلة:َوَمْن ٌَْعَمْل ِمثْمَاَل ذَرَّ
ولرأ علً بن أبً طالب }ٌفعلوا{ بالٌاء على ذكر الؽابب ، وظاهر اآلٌة الخبر ، وهً  

 .(2ٙٙ)تتضمن الوعد بالمجازاة
و}الخٌر{ الذي لال جل ثناإه فً لوله : }لل ما أنفمتم من خٌر{، هو  لال الطبري: " 

بُه من النفمة منه ، فؤجابهم هللا عنه بما أجابهم به فً هذه المال الذي سؤل رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص أصحا
 .(22ٙ)اآلٌة"

لال الفخر: " المراد من الخٌر هو المال لموله عز وجل: }وإنه لحب الخٌر لشدٌد{  
[ فالمعنى وما تفعلوا من إنفاق شًء 1ٓٔ[ ولال: }إن ترن خٌرا الوصٌة{ ]البمرة: 1]العادٌات: 

ه لول آخر وهو أن ٌكون لوله: }وما تفعلوا من خٌر{ ٌتناول هذا من المال لل أو كثر، وفٌ

 .(21ٙ)اإلنفاق وسابر وجوه البر والطاعة، وهذا أولى"
لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "من تؤمل اآلٌة تبٌن له أن هللا أجابهم عما ٌنفمون؛ وعما  

وفً لوله تعالى: }  ٌنفمون فٌه؛ لموله تعالى: } ما أنفمتم من خٌر {؛ ففً هذا بٌان ما ٌنفمون؛
 .(25ٙ)فللوالدٌن... { بٌان ما ٌنفمون فٌه ً"

ٌِْن {: أي "األب، واألم وإن علوا"   .(1ٓٙ)و}ِلْلَواِلَد
لبل ؼٌرهما لٌكون أداء لحك تربٌتهما مع كونه صلة  لال الماسمً: ذكر الوالدٌن" 
 .(1ٔٙ)الوصل"

لٌكون صلة  ؼٌره إلى المنِفك "{:"جمع ألرب؛ وهو من كان أدنى من َواأْلَْلَربٌَِن  و} 
؛ فؤخ، وابن أخ: فاأللرب األخ؛ وعم، وابن عم: فاأللرب العم؛ وابن أخ، وعم: (1ٕٙ)وصدلة"

فاأللرب ابن األخ؛ ولهذا اتفك أهل العلم على أنه إذا اجتمع عم، وابن أخ فً مسؤلة فرضٌة فٌمدم 

                                                             

 .5ٕٔ/ٗ( تفسٌر الطبري:2ٔٙ)
 .1ٖٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٕٙ)
 .ٗٗٗ/ٔ(تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2ٖٙ)
 .ٓٙٔ/ٔ( تفسٌر السراج المنٌر: 2ٗٙ)
 .ٗٗٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2٘ٙ)
 .2ٖ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 15ٕ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز:2ٙٙ)
 .5ٕٕ/ٗ( تفسٌر الطبري: 22ٙ)
 .1ٖٖ/ٙمفاتٌح الؽٌب: ( 21ٙ)
 .ٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 25ٙ)
 .ٖٗ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1ٓٙ)
 .1٘/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٔٙ)
 . 1٘/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٕٙ)



؛ والمرابة لهم حك؛ ألنهم من األرحام؛ (ٔ)«رجل ذكر فما بمً فؤلولى»ابن األخ؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
-وإن نزلوا  -{ األوالد من بنٌن، وبنات َواأْلَْلَربٌِنَ لكن األلرب أولى من األبعد؛ وٌدخل فً }

"(ٙ1ٖ). 
والمرابة تصلح أن تكون سببا للترجٌح من وجوه أحدها: أن المرابة  لال الرازي:" 

ع كل واحد منهم على حال اآلخر، فإذا كان أحدهما ؼنٌا مظنة المخالطة، والمخالطة سبب الطبل
واآلخر فمٌرا كان اطبلع الفمٌر على الؽنً أتم، واطبلع الؽنً على الفمٌر أتم، وذلن من ألوى 
الحوامل على اإلنفاق وثانٌها: أنه لو لم ٌراع جانب الفمٌر، احتاج الفمٌر للرجوع إلى ؼٌره وذلن 

ٌتكفل بمصالحهم دفعا للضرر عن النفس وثالثها: أن لرٌب  عار وسٌبة فً حمه فاألولى أن
اإلنسان جار مجرى الجزء منه واإلنفاق على النفس أولى من اإلنفاق على الؽٌر، فلهذا السبب 

  .(1ٗٙ)كان اإلنفاق على المرٌب أولى من اإلنفاق على البعٌد"
والمراد به من مات أبوه {:"جمع ٌتٌم؛ وهو مشتك من الٌتم، واالنفراد؛ َواْلٌَتَاَمى و}  
وإنما أوصى هللا به فً كثٌر من اآلٌات جبراً لما  ، (1٘ٙ)ألن فٌهم الفمر مع العجز" ولم ٌبلػ؛"

 .(1ٙٙ)حصل له من االنكسار بموت الوالد مع صؽره؛ فهذا إذا بلػ استمل بنفسه، فلم ٌكن ٌتٌماً"
ونهم ٌتامى لٌس لهم وذلن ألنهم لصؽرهم ال ٌمدرون على االكتساب ولك لال الفخر: " 

 .(12ٙ)أحد ٌكتسب لهم، فالطفل الذي مات أبوه لد عدم الكسب والكاسب، وأشرب على الضٌاع"
{:"جمع مسكٌن؛ وهو المعدم الذي لٌس عنده مال؛ سمً كذلن؛ ألن َواْلَمَساِكٌِن و}  

دخل فٌه  الفمر لد أسكنه، وأذله؛ والمسكٌن هنا ٌدخل فٌه الفمٌر؛ ألنه إذا ذكر المسكٌن وحده
الفمٌر؛ وإذا ذكر الفمٌر وحده دخل فٌه المسكٌن؛ وإذا اجتمعا صار الفمٌر أشد حاجة من 
المسكٌن؛ فٌفترلان؛ وتجد فً المرآن أن الفمٌر ٌؤتً وحده، والمسكٌن ٌؤتً وحده؛ والفمٌر، 

هم{ والمسكٌن ٌجتمعان؛ ففً لوله تعالى: }للفمراء المهاجرٌن الذٌن أخرجوا من دٌارهم وأموال

[ ٌشمل المساكٌن؛ وفً لوله تعالى: }إن ٌكونوا فمراء ٌؽنهم هللا من فضله{ ]النور: 1]الحشر: 
[ ٌدخل فٌه 15[ ٌشمل المساكٌن؛ وفً لوله تعالى: }فكفارته إطعام عشرة مساكٌن{ ]المابدة: ٕٖ

[ ذكر ٓٙالفمٌر؛ وكذلن هنا؛ وفً لوله تعالى: }إنما الصدلات للفمراء والمساكٌن{ ]التوبة: 
 .(11ٙ)الصنفٌن جمٌعاً"

وحاجة هإالء]المساكٌن[ ألل من حاجة الٌتامى ألن لدرتهم على  لال الرازي: " 
 .(15ٙ)التحصٌل أكثر من لدرة الٌتامى"

،  (5ٓٙ)ألنه كالفمٌر لؽٌبة ماله" {:" هو المسافر الذي انمطع به السفر؛ "َواْبِن السَّبٌِلِ و}  
  .(5ٔٙ)مع فً االحتٌاج والفمر""فإنه بسبب انمطاعه عن بلده، لد ٌ

؛ وكل ما -أي للسبٌل  -و}السبٌل{: "هو الطرٌك؛ وسمً ابناً للسبٌل؛ ألنه مبلزم له  
ً فهو ابن له، كما ٌمال:  لطٌر الماء؛ ألنه مبلزم له؛ وإنما ذكر هللا ابن « ابن الماء»الزم شٌبا

 .(5ٕٙ)"السبٌل؛ ألنه ؼرٌب فً مكانه: لد ٌحتاج وال ٌُعلَم عن حاجته"

                                                             
؛ 2ٖ2ٙ: مٌراث الجد مع األب واإلخوة، حدٌث رلم 5، كتاب الفرابض، باب ٖٙ٘أخرجه البخاري ص (ٔ)

: ألحموا الفرابض بؤهلها فما بمً فؤلولى رجل ذكر، حدٌث رلم ٔ، كتاب الفرابض، باب 5٘1وأخرجه مسلم ص
ٗٔٗٔ [ٕ ]ٔٙٔ٘. 

 .ٗٗ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1ٖٙ)
 .1ٖٖ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 1ٗٙ)
 .1٘/ٕالتؤوٌل: ( محاسن 1٘ٙ)
 .ٗٗ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1ٙٙ)
 .1ٖٖ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 12ٙ)
 .ٗٗ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: 11ٙ)
 .1ٖٖ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 15ٙ)
 .1٘/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5ٓٙ)
 .ٖٕ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 5ٔٙ)
 .٘ٗ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٕٙ)



َ بِِه َعِلٌمٌ لوله تعالى: }   ٌٍْر فَإِنَّ َّللاَّ أي وكل  [، "ٕ٘ٔ{ ]البمرة: َوَما تَْفعَلُوا ِمْن َخ
 .(5ٖٙ)معروؾ تفعلونه ٌعلمه هللا ، وسٌجزٌكم علٌه أوفر الجزاء"

لال لتادة: "محفوظ ذلن عند هللا ، عالم به شاكر له وانه ال شًء اشكر من هللا وال  
 .(5ٗٙ)هللا"اجزا بخٌر من 

 .(5٘ٙ)لال البٌضاوي:" أي إن تفعلوا خٌراً فإن هللا ٌعلم كنهه وٌوفً ثوابه" 
لال ابن كثٌر: "أي : مهما َصَدَر منكم من فعل معروؾ ، فإن هللا ٌعلَُمه ، وسٌجزٌكم  

 .(5ٙٙ)على ذلن أوفَر الجزاء ؛ فإنه ال ٌظلم أحًدا مثماَل ذَّرة"
وكل ما فعلتموه من خٌر إما من هإالء المذكورٌن وإما مع ؼٌرهم  لال الفخر: أي" 

حسبة هلل وطلبا لجزٌل ثوابه وهربا من ألٌم عمابه فإن هللا به علٌم، والعلٌم مبالؽة فً كونه عالما 
ٌعنً ال ٌعزب عن علمه مثمال ذرة فً األرض وال فً السماء فٌجازٌكم أحسن الجزاء علٌه كما 

[ ولال: }فمن ٌعمل مثمال 5ٔعمل عامل منكم من ذكر أو أنثى{ ]آل عمران: لال: }أنى ال أضٌع 
 .(52ٙ)["2ذرة خٌرا ٌره{ ]الزلزلة: 

وهذه الجملة شاملة لكل خٌر: هم سؤلوا ماذا ٌنفمون من أجل الخٌر؛ فعمم هللا؛ والجملة  
رض منها بٌان شرطٌة: فعل الشرط فٌها: } تفعلوا {؛ وجوابه جملة: } فإن هللا به علٌم {؛ والؽ

 .(51ٙ)إحاطة هللا علماً بكل ما ٌفعلونه من خٌر، فٌجازٌهم علٌه
وإن لٌل : كٌؾ طابك الجواب السإال ، فإنهم سؤلوا عن بٌان ما ٌنفمون ، وأجٌبوا  

 ببٌان المصرؾ ؟ 
ٌٍْر { لد تضمن بٌان ما ٌنفمونه   ْن َخ وهو كل مال  -فالجواب : أن لوله : } َما أَنفَْمتُم ّمِ

وبنً الكبلم على ما هو أهم ، وهو بٌان المصرؾ ، ألن النفمة ال ٌعتد بها إال أن  -ّدوه خٌراً ع
 : (55ٙ)تمع مولعها . لال حسان

 إن الصنٌعة ال تكون صنٌعةً          حتى ٌصاب بها طرٌك المصنع 
فإذا صنعت صنٌعةً فاعمد بها              هلل أو لذوي المرابة أو َدعِ 
(2ٓٓ) 

بٌضاوي:" سبل عن المنفك فؤجٌب ببٌان المصرؾ ألنه أهم فإن اعتداد الّنفمة لال ال 
 .(2ٓٔ)باعتباره"
فٌكون الكبلم من األسلوب الحكٌم كموله تعالى : } ٌَْسؤَلونََن َعِن اأْلَِهلَِّة { ]البمرة :  

 [ . فٌما تمدم هذا . وهللا أعلم. 15ٔ
 : (2ٕٓ)ولد أجاب الراؼب على هذا السإال بجوابٌن 

                                                             

 .1ٖٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٖٙ)
 .1ٕٖ/ٕ(:ص ٕٔٔٓ( تفسٌر ابن ابً حاتم)5ٗٙ)
 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 5٘ٙ)
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5ٙٙ)
 .1ٖٖ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 52ٙ)
 .٘ٗ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:51ٙ)
 . 5ٕٖ( رلم المصٌدة 5ٖٗ/ ٔ(دٌوان حسان تحمٌك د. ولٌد عرفات )55ٙ)
 على معلم كتاب فً جبانة كندة وهو ٌنشد: -وكان معتوها  -روي أنه مّر أبو الدٌن  

 )إن الصنٌعة ال تكون صنٌعة       حتى ٌصاب بها طرٌك المصنع(
فمال أبو الدٌن: كذب، ال ٌكون المعروؾ معروفا حتى ٌصرؾ فً أهله وفً ؼٌر أهله، ولو كان ال ٌصرؾ إال 

 [.ٕٖ٘/ٖفً أهله؛ كٌؾ ٌنالنً منه شًء؟ !]انظر: المجالسة وجواهر العلم، أبوبكر الدٌنوري المالكً: 
أبً الدنٌا عن عبد هللا بن جعفر أنه لال:"هذان البٌتان ٌبخبلن الناس ولكن أمطر المعروؾ مطرا فإن وذكر ابن 

 [.ٕ٘أصاب الكرام كانوا له أهبل وإن أصاب اللبام كنت له أهبل".]إصطناع المعروؾ:
 .51/ٕ( انظر: محاسن التؤوٌل: 2ٓٓ)
 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 2ٓٔ)
 .ٗٗٗ/ٔانً: ( انظر: تفسٌر الراؼب األصفه2ٕٓ)



أحدهما : أنهم سؤلوا عنهما ولالوا : ما ننفك ؟ وعلى من ننفك ؟ ولكن حذؾ حكاٌة السإال ، 
ٌٍْر { كؤنه لٌل : المنفَك الخٌر ،  ْن َخ أحدهما إٌجازاً ودل علٌه بالجواب بموله : } َما أَنفَْمتُم ّمِ

 الببلؼة والمنفك علٌهم هإالء ؛ فلفؾ أحد الجوابٌن فً اآلخر ، وهذا طرٌك معروؾ فً 
الجواب الثانً : أن السإال ضربان : سإال جدل ، وحمه أن ٌطابمه جوابه . ال زابداً علٌه وال 
نالصاً عنه . وسإال تعلم ، وحك المعلم أن ٌكون كالطبٌب ٌتحرى شفاء سمٌم ، فٌطلب ما ٌشفٌه 

إلى ما ٌنفك  طلبه المرٌض أو لم ٌطلب . فلما كان حاجتهم إلى من ٌنفك المال علٌهم كحاجتهم -
من المال ، بٌن لهم األمرٌن جمٌعاً . إن لٌل : كٌؾ خص هإالء النفر دون ؼٌرهم . . ؟ لٌل : 
إنما ذكر من ذكر على سبٌل المثال لمن ٌنفك علٌهم ، ال على سبٌل الحصر واالستٌعاب ، إذ 

 أصناؾ المنفك علٌهم على ما لد ذكر فً ؼٌر هذا الموضع .
 الفوابد:

اآلٌة: حرص الصحابة رضً هللا عنهم على السإال عن العلم؛ ولد ولع سإالهم  من فوابد - ٔ
 لرسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( فً المرآن أكثر من اثنتً عشرة مرة.

ومنها: أن من حسن اإلجابة أن ٌزٌد المسإول على ما ٌمتضٌه السإال إذا دعت الحاجة  - ٕ
اب عما ٌنفمون، وفٌما ٌنفمون؛ ونظٌر ذلن أن النبً إلٌه؛ فإنهم سؤلوا عما ٌنفمون، وكان الجو
 .(ٕ)«هو الطهور ماإه الحل مٌتته»ملسو هيلع هللا ىلص سبل عن الوضوء بماء البحر فمال: 

ومنها: فضل اإلنفاق على الوالدٌن، واأللربٌن؛ وأنه ممدم على الفمراء، والمساكٌن؛ ألن هللا  - ٖ
 .وال ٌبدأ إال باألهم فاألهم بدأ بهم؛

اعلم أنه تعالى راعى الترتٌب فً اإلنفاق، فمدم الوالدٌن، وذلن ألنهما كالمخرج له  لال الفخر: "
من العدم إلى الوجود فً عالم األسباب، ثم ربٌاه فً الحال الذي كان فً ؼاٌة الضعؾ، فكان 

بدوا إال إنعامهما على االبن أعظم من إنعام ؼٌرهما علٌه، ولذلن لال تعالى: }ولضى ربن أال تع

( وفٌه إشارة إلى أنه لٌس بعد رعاٌة حك هللا تعالى شًء أوجب ٖٕإٌاه وبالوالدٌن{ )اإلسراء: 
من رعاٌة حك الوالدٌن، ألن هللا تعالى هو الذي أخرج اإلنسان من العدم إلى الوجود فً 

ثبت أن الحمٌمة، والوالدان هما اللذان أخرجاه إلى عالم الوجود فً عالم األسباب الظاهرة، ف
 .(2ٖٓ)حمهما أعظم من حك ؼٌرهما فلهذا أوجب تمدٌمهما على ؼٌرهما فً رعاٌة الحموق"

؛ ألنه خصهم بالذكر، ثم ذكر بعدهم -ولو كانوا أؼنٌاء  -ومنها: أن للٌتامى حماً فً اإلنفاق  - ٗ
وا ألارب، المساكٌن؛ فإن كانوا ٌتامى، ومساكٌن اجتمع فٌهم استحمالان: الٌتم، والمسكنة؛ وإذا كان

وٌتامى، ومساكٌن اجتمع فٌهم ثبلثة استحمالات؛ وإذا كانوا مع ذلن أبناء سبٌل اجتمع فٌهم أربعة 
 استحمالات.

 ومنها: عموم علم هللا؛ لموله تعالى: } وما تفعلوا من خٌر فإن هللا به علٌم {. - ٘
أو تعلٌم علم، أو جهاداً فً  ومنها: أن كل فعل خٌر سواء كان إنفالاً مالٌاً، أو عمبلً بدنٌاً، - ٙ

سبٌل هللا، أو ؼٌر ذلن فإن هللا سبحانه وتعالى ٌعلمه، وسٌجازي علٌه؛ ألن } من خٌر { نكرة فً 
 سٌاق الشرط؛ فتكون للعموم.

ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان أال ٌحمر من المعروؾ شٌباً؛ لموله تعالى: } وما تفعلوا من خٌر  - 2
 .(ٖ)«اتموا النار ولو بشك تمرة»: {؛ وٌمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص

                                                             
، الوضوء ٔٗ، كتاب الطهارة، باب 1ٕٕٔ، وأخرجه أبو داود ص12ٕٔ، حدٌث رلم ٖٔٙ/ٕأخرجه أحمد  (ٕ)

: ما جاء فً ماء البحر أنه ٕ٘، كتاب الطهارة، باب 1ٖٙٔ، وأخرجه الترمذي ص1ٖبما البحر، حدٌث رلم 
وضوء بماء البحر، حدٌث رلم : الٗ، كتاب المٌاه، باب 1ٕٓٔ، وأخرجه النسابً ص5ٙطهور، حدٌث رلم 

؛ 1ٖٙ: الوضوء بما البحر، حدٌث رلم 1ٖ، كتاب الطهارة وسننها، باب ٕٓٓ٘، وأخرجه ابن ماجة صٖٖٖ
 .ٖٖ/ٔولال األلبانً فً صحٌح أبً داود: صحٌح 

 .ٖٕ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 2ٖٓ)
، وأخرجه 2ٔٗٔدٌث رلم : "اتموا النار ولو بشك تمرة"، حٓٔ، كتاب الزكاة، باب ٔٔٔاخرجه البخاري،  (ٖ)

[ 2ٙ] 1ٖٕٗ: الحث على الصدلة ولو بشك تمرة ... ، حدٌث رلم ٕٓ، كتاب الزكاة، باب 1ٖ1مسلم ص
ٔٓٔٙ. 



 مسؤلة : 
 هل ٌعطى ابن السبٌل إذا سؤل، أو ٌعطى وإن لم ٌسؤل؟ هذا على أوجه:

أن تعلم أنه ال ٌحتاج، كما لو كان ؼنٌاً تعرؾ أنه ؼنً، ومر بالبلد عابراً؛ فهذا ال حاجة  - ٔ
 إلى أن تعطٌه؛ حتى لو أعطٌته لرأى فً ذلن نمٌصة له.

وإن لم  -أن ٌؽلب على ظنن أنه محتاج؛ ولكنه متعفؾ ٌستحًٌ أن ٌسؤل؛ فاألولى إعطاإه  - ٕ
 ؛ بل لد ٌجب.-ٌسؤل 
 أن تشن فً أمره هل ٌحتاج أم ال؛ فؤعرض علٌه اإلٌتاء؛ ثم اعمل بما ٌمتضٌه الحال. - ٖ

 المرآن
ٌْكُُم اْلمِتَاُل َوهَُو كُْرهٌ لَكُْم َوَعَسى أَْن تَْكرَ  ٌْئًا }كُتَِب َعلَ ٌٌْر لَكُْم َوَعَسى أَْن تُِحبُّوا َش ٌْئًا َوهَُو َخ هُوا َش

ُ ٌَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَُموَن )  [.ٕٙٔ({ ]البمرة : َٕٙٔوهَُو َشرٌّ لَكُْم َوّللا 
 التفسٌر:

لتال الكفار، والمتال مكروه لكم من جهة الطبع؛ لمشمته وكثرة  -أٌها المإمنون-فرض هللا علٌكم 
طره، ولد تكرهون شٌبًا وهو فً حمٌمته خٌر لكم، ولد تحبون شٌبًا لما فٌه من الراحة أو مخا

اللذة العاجلة، وهو شر لكم. وهللا تعالى ٌعلم ما هو خٌر لكم، وأنتم ال تعلمون ذلن. فبادروا إلى 
 الجهاد فً سبٌله.

 :(2ٓٗ)اختلؾ العلماء فً حكم هذه اآلٌة، على لولٌن  
 الجهاد فرض على كافة المسلمٌن إلى لٌام الساعة.المول األول: أن 

عن أبً هرٌرة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "من مات ولم ٌؽز ولم ٌحدث نفسه بالؽزو  
 .(2ٓ٘)مات على شعبة من النفاق"

لال سعٌد بن المسٌب : " أنه فرض على كل مسلم فً عٌنه أبداً ، وهذا لول سعٌد بن  

 .(2ٓٙ)حكاه الماوردي"المسٌب ، 
أخرج ابن أبً حاتم بسنده الصحٌح عن سعٌد بن جبٌر ، فً لوله :}كتب علٌكم  

والمإمنٌن بمكة ، بالتوحٌد والام الصبلة ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-المتال{: "وذلن ان هللا تبارن وتعالى امر النبً
المدٌنة ، نزلت سابر الفرابض واذن واٌتاء الزكاة ، وان ٌكفوا اٌدٌهم عن المتال ، فلما هاجر إلى 

لهم فً المتال ، فنزلت : }كتب علٌكم المتال{ ٌعنً فرض علٌكم ، واذن لهم بعد ما كان نهاهم 
 . (2ٓ2)عنه"

وأخرج ابن أبً حاتم عن ابن شهاب ، فً لول هللا : }كتب علٌكم المتال وهو كره  
، عدة ، ان استعٌن به اعان ، وان  لكم{:" فالجهاد مكتوب على كل أحد ، ؼزا أو لعد فالماعد
 .(2ٓ1)استؽٌث به اؼاث ، وان استنفر نفر ، وان استؽنى عنه لعد"

وأخرج الطبري عن داود بن أبً عاصم ، لال : "للت لسعٌد بن المسٌب : لد أعلم أن  
الؽزو واجٌب على الناس! فسكت ، ولد أعلم أْن لو أنكر ما للت لبٌَّن لً"
(2ٓ5). 

                                                             

 .ٕٙٗ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: 1ٖ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٕ٘ٙ/ٔ( انظر:نواسخ المرآن: 2ٓٗ)
، و 2ٔ٘ٔ/  ٖ( 5ٔٓٔبالؽزو برلم )(  رواه مسلم : فً اإلمارة باب ذم من مات ولم ٌؽز ولم ٌحدث نفسه 2ٓ٘)

(، وأخرجه البؽوي فمال: أخبرنا 25ٕٕالجهاد، ب الؽدوة والروحة فً سبٌل هللا ح  -والبخاري فً )الصحٌح 
أبو سعٌد أحمد بن إبراهٌم الشرٌحً الخوارزمً أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن دمحم بن إبراهٌم الثعلبً أخبرنا أبو 

ًّ الفراتً  أخبرنا أبو الهٌثم بن كلٌب أخبرنا أحمد بن حازم بن أبً ؼرزة أخبرنا سعٌد بن عمرو أحمد بن أب
 عثمان السعٌدي عن عمر بن دمحم بن المنكدر عن سمً عن أبً صالح عن أبً هرٌرة.

 .1ٖ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 2ٖٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 2ٓٙ)
 .1ٕٖ/ٕ(:ص ٕٕٔٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٓ2)
 .1ٖٖ-1ٕٖ/ٕ(:ص ٕ٘ٔٓحاتم)( تفسٌر ابن أبً 2ٓ1)

ونمل ابن كثٌر لول الهري: " ولال الزهري : الجهاُد واجب على كّل أحد ، ؼزا أو لعد ؛ فالماعد علٌه إذَا استعٌن 
 (.2ٖ٘/ٔأن ٌَعٌَن ، وإذا استُؽٌَث أن ٌُؽٌَث ، وإذا استُْنفَر أن ٌنفر ، وإن لم ٌُحتَْج إلٌه لعد".)تفسٌر ابن كثٌر: 

 .52ٕ/ٗ(:ص 2٘ٓٗالطبري)( تفسٌر 2ٓ5)



أنها منسوخة، ألنها تمتضً وجوب المتال على الكل؛ ألن الكل خوطبوا بها، والمول الثانً: 
 وكتب بمعنى فرض.

لال ابن جرٌج سؤلت عطاء :"أواجب الؽزو على الناس من أجل هذه اآلٌة؟ فمال: ال،  
 .(2ٔٓ)إنما كتب على أولبن حٌنبذ"

. إنما كتب ولال ابن أبً نجٌح: سؤلت مجاهدا: هل الؽزو واجب على الناس؟  فمال: ال 
 .(2ٔٔ)علٌهم ٌومبذ"

ولال أبو إسحاق الفزاري : "سؤلت األوزاعً عن لول هللا عز وجل : " كتب علٌكم  
المتال وهو كره لكم " ، أواجٌب الؽزو على الناس كلهم ؟ لال : ال أعلمه ، ولكن ال ٌنبؽً لؤلبمة 

 .(2ٕٔ)والعامة تركه ، فؤما الرجل فً خاصة نفسه فبل"
 :(2ٖٔ)أرباب هذا المول فً ناسخها على لولٌنولد اختلؾ  

 .(2ٔٗ)[، لاله عكرمة1ٕٙأحدهما: أنه لوله تعالى: } لَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا {]البمرة:
 [.ٕٕٔوالثانً: لوله: }فلوال نفر من كل فرلة منهم طابفة{]التوبة:

ن على ولد زعم بعضهم أنها ناسخة من وجه، ومنسوخة من وجه، وذلن أن الجهاد كا  
 : (2ٔ٘)ببلث طبمات

األولى: المنع من المتال، وذلن مفهوم من لوله تعالى: }ألم تر إلى الذٌن لٌل لهم كفوا 
 [.22أٌدٌكم{]النساء:

ثم فنسخت بهذ اآلٌة ووجب بها التعٌن على الكل، وساعدها لوله تعالى: }انفروا خفافا 
 [.ٔٗوثماال{]التوبة:

الجهاد لوم سمط على البالٌن بموله تعالى: }فلوال نفر من كل ثم استمر األمر على أنه إذا لام ب 
 [.ٕٕٔفرلة منهم طابفة{]التوبة:

لال ابن الجوزي:" والصحٌح أن لوله: }كتب علٌكم المتال{ محكم وأن فرض الجهاد  
 .(2ٔٙ)الزم للكل، إال أنه من فروض الكفاٌات، إذا لام به لوم سمط عن البالٌن فبل وجه للنسخ"

جعفر النحاس فً هذه اآلٌة: "وأما لول من لال: أن الجهاد فرض باآلٌة فمول  ولال أبو 
صحٌح، وهذا لول حذٌفة، وعبد هللا بن عمرو، ولول الفمهاء الذٌن تدور علٌهم الفتٌا، إال أنه 
فرض ٌحمله بعض الناس عن بعض، فإن احتٌج إلى الجماعة نفروا فرضا واجبا، ألن نظٌر 

 .(2ٔ2)علٌكم الصٌام"كتب علٌكم المتال كتب 
 .(2ٔ1)ولال مكً بن أبً طالب: واألمر ال ٌحمل على الندب إال بمرٌنة ودلٌل" 
لال ابن عطٌة : "والذي استمر علٌه اإلجماع أن الجهاد على كل أمة دمحم صلى هللا و 

علٌه وسلم فرض كفاٌة ، فإذا لام به من لام من المسلمٌن سمط عن البالٌن ، إال أن ٌنزل العدو 
 .(2ٔ5)بساحة اإلسبلم فهو حٌنبذ فرض عٌن"

هو ما لاله ابن الجوزي، وهو لول الجمهور، : إذ أن الجهاد  -وهللا أعلم-والراجح  
فرض على الكفاٌة، إذا لام به البعض سمط عن البالٌن مثل صبلة الجنازة ورد السبلم، وذلن 

 ُ َل َّللاَّ  اْلُمَجاِهِدٌَن بِؤَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم َعلَى "إلجماع الحجة على ذلن ، ولمول هللا عز وجل : }فَضَّ

                                                             

 .5ٕ٘/ٗ(:ص2ٕٓٗ( أخرجه الطبري)2ٔٓ)
 .ٕٙٙ/ٔ( ذكره ابن الجوزي فً نواسخ المرآن:2ٔٔ)
 .5ٕٙ/ٗ(:ص2ٗٓٗ( أخرجه الطبري)2ٕٔ)
 .2ٕٙ/ٔ( انظر: نواسخ المرآن: 2ٖٔ)
 .5ٕٙ-5ٕ٘/ٗ(:ص2ٖٓٗ، و أخرجه الطبري)1ٕٖ/ٕ(:صٖٕٔٓ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٔٗ)
 .2ٕٙ/ٔ: ( انظر: نواسخ المرآن2ٔ٘)
 .2ٕٙ/ٔ(انظر: نواسخ المرآن: 2ٔٙ)
 .1ٔٔ( الناسخ والمنسوخ:2ٔ2)
 .5ٖٔ؛ واإلٌضاح ص:5ٕ(. انظر: الناسخ والمنسوخ ص: 2ٔ1)
 ..15ٕ/ٔ( المحرر الوجٌز:2ٔ5)



ُ اْلُحْسنَى{]سورة النساء :  [ ، فؤخبر جل ثناإه أّن الفضل 5٘اْلمَاِعِدٌَن َدَرَجةً َوكُبل َوَعَد َّللاَّ
للمجاهدٌن ، وأن لهم وللماعدٌن الحسنى ، ولو كان الماعدون مضٌِّعٌن فرًضا لكان لهم السُّوأى 

 .(2ٕٓ)"ال الحسنى
ٌْكُُم اْلِمتَاُل{ ]البمرة :   [، أي: "فُرض علٌكم لتال ٕٙٔلوله تعالى: }كُِتَب َعلَ
 .(2ٕٔ)المشركٌن"
 .(2ٕٕ)لال البؽوي: "أي: فرض علٌكم الجهاد" 
ِ الَِّذٌَن   لال الماسمً:أي " لتال المتعرضٌن لمتالكم ، كما لال : } َولَاتِلُوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

 .(2ٕٖ)[" 5ٌُٓٔمَاتِلُونَكُْم َوال تَْعتَُدوا { ] البمرة : 
 :  (2ٕٗ)ولرأ لوم }كتب علٌكم المتل{، ولال الشاعر 

 (2ٕ٘)كتب المتل والمتال علٌنا          وعلى الؽانٌات جر الذٌول
هنا بمعنى )الفْرض(، كما فً لوله تعالى: }كتب علٌكم الصٌام{ ]البمرة: « الكتْب»فـ  

ً مولوتاً{ ]النساء: [ ، ولو1ٖٔ [، ولوله ٖٓٔله تعالى: }إن الصبلة كانت على المإمنٌن كتابا
 .(2ٕٙ)تعالى: } المتال { أي لتال أعداء هللا الكفار؛ و} المتال { مصدر لاتل

لال المرطبً: " والمراد بالمتال لتال األعداء من الكفار ، وهذا كان معلوما لهم  
ملسو هيلع هللا ىلص فً المتال مدة إلامته بمكة ، فلما هاجر أذن له فً لتال من  بمرابن األحوال ، ولم ٌإذن للنبً

[ ثم أذن له فً 5ٌٖماتله من المشركٌن فمال تعالى : }أُِذَن ِللَِّذٌَن ٌُمَاتَلُوَن بِؤَنَُّهْم ظُِلُموا{ ]الحج : 
 .(2ٕ2)لتال المشركٌن عامة"

 .(2ٕ1)[، أي:" وهو مكروه لكم"ٕٙٔة:لوله تعالى : } َوهَُو ُكْرهٌ لَكُْم {]البمر 
 .(2ٕ5)لال البؽوي: أي: "شاق علٌكم" 
 .(2ٖٓ)لال المرطبً: " وهو كره فً الطباع" 

أي : شدٌد علٌكم ومشمة، وهو كذلن ، فإنه إما أن ٌُْمتََل أو ٌجرَح مع   لال ابن كثٌر: " 
 .(2ٖٔ)مشمة السفر ومجالَدة األعداء"

 (2ٖٕ)ٌعنى المتال وهو مشمة علٌكم" لال الشوكانً: " 
وهو شاق ومكروه على نفوسكم ، لما فٌه من بذل المال ، وخطر لال الصابونً: " 

 .(2ٖٖ)هبلن النفس"
لال بعض أهل المعانً : "هذا الكره من حٌث نفور الطبع عنه لما فٌه ، من مإنة   

 .(2ٖٗ)"المال ومشمة النفس وخطر الروح ، ال أنهم كرهوا أمر هللا تعالى
                                                             

 .5ٕٙ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٕٓ)
، زاد 5ٖٗ/ٔ، أحكام المرآن للجصاص: 11ٕ/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: 5ٕٙ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 2ٕٔ)

، معالم 2ٕ/ٙ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 2ٕٕ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٖٕٗ/ٔالمسٌر البن الجوزي: 
، فتح ٖٖٔ/ٔالبن كثٌر: ، تفسٌر المرآن العظٌم 1٘ٔ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٕ٘ٗ/ٔالتنزٌل للبؽوي: 
 ، وؼٌرها. ٕٖٓ/ٔالمدٌر للشوكانً: 

 
 .ٕٙ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2ٕٕ)
 .1ٙ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2ٕٖ)
 .1ٖ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: 2ٕٗ)
 .1ٖ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: 2ٕ٘)
 .1ٗ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:2ٕٙ)
 .1ٖ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٕ2)
 .1ٗ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن:2ٕ1)
 .ٕٙٗ/ٔتفسٌر البؽوي: ( 2ٕ5)
 .1ٖ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٖٓ)
 .2ٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2ٖٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ( فتح المدٌر: 2ٖٕ)
 .1ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٖٖ)



 .(2ٖ٘)"ٌعنً : المتال هو مشمة لكم " لال سعٌد بن جبٌر: 
 .(2ٖٙ)ولال لتادة: "شدٌد علٌكم" 
 .(2ٖ2)معاذ بن مسلم: "الُكْره: المشمة، والَكْره اإلجبار"ولال  
ولد كان بعض أهل العربٌة ٌمول : )الُكره والَكره(، لؽتان بمعنى واحد، ولال بعضهم  

 .(2ٖ1)و )الكره( بفتحها مصدر : )الكره( بضم )الكاؾ( اسم
؛ والمصدر بمعنى -ٌعنً: وهو مكروه لكم  -{ مصدر بمعنى اسم المفعول ُكْرهٌ و}  

[ ٌعنً: محمول؛ ولول ٙاسم المفعول ٌؤتً كثٌراً، مثل: }وإن كن أوالت حمل{ ]الطبلق: 
 .(2ٖ5)ود، أي مرد(ٔ)«من عمل عمبلً لٌس علٌه أمرنا فهو رد»الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 
وأخرج ابن أبً حاتم عن عن عكرمة ، فً لوله : "}كتب علٌكم المتال وهو كره{ لكم  

، ٌعنً أنهم كرهوه ثم أحبوه فمالوا :} سمعنا (2ٗٓ)لال : نسختها هذه اآلٌة : }سمعنا واطعنا{"
 وأطعنا {.

االختٌار ما أكرهت علٌه ، هذا هو  -بالفتح  -لال ابن عرفة : "الكره ، المشمة والكره  
، وٌجوز الضم فً معنى الفتح فٌكونان لؽتٌن ، ٌمال : كرهت الشًء كرها وكرها وكراهة 
وكراهٌة ، وأكرهته علٌه إكراها. وإنما كان الجهاد كرها ألن فٌه إخراج المال ومفارلة الوطن 
واألهل ، والتعرض بالجسد للشجاج والجراح ولطع األطراؾ وذهاب النفس ، فكانت كراهٌتهم 
لذلن ، ال أنهم كرهوا فرض هللا تعالى. ولال عكرمة فً هذه اآلٌة : إنهم كرهوه ثم أحبوه ولالوا 
: سمعنا وأطعنا ، وهذا ألن امتثال األمر ٌتضمن مشمة ، لكن إذا عرؾ الثواب هان فً جنبه 

 .(2ٗٔ)مماساة المشمات"
منه كمطع عضو وللع : ومثاله فً الدنٌا إزالة ما ٌإلم اإلنسان وٌخاؾ  -المرطبً-للت 

ضرس ، وفصد وحجامة ابتؽاء العافٌة ودوام الصحة ، وال نعٌم أفضل من الحٌاة الدابمة فً دار 
 .(2ٕٗ)الخلد والكرامة فً ممعد صدق"

ولال الراؼب: " الكره فً اإلنسان ٌستعمل على ضربٌن ، أحدهما ما ٌعاؾ من حٌث  
إلٌه الطبع ، ولهذا ٌصح أن ٌوصؾ الشًء الطبع ، والثانً ما ٌعاؾ من حٌث الفعل وإن مال 

بؤنه مراد مكروه ، والكره والكره لٌل هما واحد فً معنى نحو الضعؾ والضعؾ ولٌل بل الكره 
المشمة التً ٌحمل علٌها اإلنسان بإكراه ، والكره ما ٌتحمله ببل إكراه ، من ؼٌره ، ولٌل للحرب 

 .(2ٖٗ)كرٌهة"
ٌٌْر لَكُْم{ ]البمرة : }َوَعَسى أَْن تَْكرَ  لوله تعالى:  ٌْبًا َوهَُو َخ [، : أي:و"عسى ٕٙٔهُوا َش

أن تكرهوا ما فً الجهاد من المشمة وهو خٌر لكم، فً أنكم تؽلبون وتظفرون وتؽنمون 
 .(2ٗٗ)وتإجرون ، ومن مات مات شهٌدا"

 .(2ٗ٘)لال الصابونً:" أي ولكن لد تكره نفوسكم شٌبا وفٌه كل النفع والخٌر" 
                                                                                                                                                                               

 .ٕٙٗ/ٔ(تفسٌر البؽوي: 2ٖٗ)
 .1ٖٖ/ٕ(:صٕٙٔٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)2ٖ٘)
 .1ٖٖ/ٕ(:صٕٙٔٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)2ٖٙ)
 .5ٕ٘/ٗ(:ص 22ٓٗ( تفسٌر الطبري)2ٖ2)
 .51ٕ/ٗانظر: تفسٌر الطبري: ( 2ٖ1)

 .5ٔ/ٔسبك تخرٌجه  (ٔ)
 .1ٗ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:2ٖ5)
 .5ٕٙ-5ٕ٘/ٗ(:ص2ٖٓٗ، و أخرجه الطبري)1ٕٖ/ٕ(:صٖٕٔٓ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٗٓ)
 .5ٖ-1ٖ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٗٔ)
 .5ٖ-1ٖ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٕٗ)
 .٘ٗٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2ٖٗ)
 .5ٖ/ٖر المرطبً: ( تفس2ٌٗٗ)
 .1ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٗ٘)



ً: " ٌعنى الجهاد لتال المشركٌن وهو خٌر لكم وٌجعل هللا عالبته فتحا لال الشوكان 
 .(2ٗٙ)وؼنٌمة وشهادة"

لال ابن كثٌر: " أي : ألّن المتاَل ٌعمبه النصر والظفر على األعداء ، واالستٌبلء على  
 .(2ٗ2) ببلدهم ، وأموالهم ، وذَرارٌهم ، وأوالدهم

فإنكم لعلكم أن تكرهوه وهو خٌٌر لكم ، وال لال الطبري:أي:" وال تكرهوا المتاَل ،  
 .(2ٗ1)تحبوا ترَن الجهاد ، فلعلكم أن تحبوه وهو شر لكم"

لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً : الجهاد ، لتال المشركٌن : وهو خٌر لكم وٌجعل هللا  
 .(2ٗ5)عالبته فتحا وؼنٌمة وشهادة "

هادة ، ولكم فً المعود ، اال ولال السدي:" ٌمول : ان فً المتال الؽنٌمة والظهور والش 
 .(2٘ٓ)تظهروا على المشركٌن وال تستشهدوا وال تصٌبوا شٌبا"

}فَإِْن  لال الشٌخ الشنمٌطً: "لم ٌصؾ هذا الخٌر هنا بالكثرة ولد وصفه فً لوله 
ًٌْرا َكثًٌِرا{ ]النس ُ فٌِِه َخ بًا َوٌَْجَعَل َّللاَّ ٌْ  .(2٘ٔ) ["5ٔاء : َكِرْهتُُموهُنَّ فَعََسى أَْن تَْكَرُهوا َش

لال المرطبً: ": }عسى{ : بمعنى لد ، لاله األصم. ولٌل : هً واجبة. و"عسى" من  
[. ولال ٘هللا واجبة فً جمٌع المرآن إال لوله تعالى : }عسى ربه إن طلمكن أن ٌبدله{ ]التحرٌم : 

 .(2ٕ٘)أبو عبٌدة : "عسى" من هللا إٌجاب"
عسى|( فهو واجب اال حرفٌن ، حرؾ فً لال أبو مالن:" كل شًء فً المران : ) 

 .(2ٖ٘)التحرٌم : }عسى ربه ان طلمكن{، وفً بنً اسرابٌل : }عسى ربكم ان ٌرحمكم{"
{ تؤتً ألربعة معاٍن: للرجاء؛ واإلشفاق؛ والتولع؛ َعَسى} لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: " 

هللا عّز وجّل ال ٌتَرجى؛ كل ؛ فإن -ال الترجً  -أو للترجٌة  والتعلٌل؛ والظاهر أنها هنا للتولع،
شًء عنده هٌن؛ لكن الترجٌة بمعنى أنه ٌرٌد من المخاَطب أن ٌرجو هذا؛ أي افعلوا ما آمركم 

به عسى أن ٌكون خٌراً؛ وهذا الذي ذكره هللا هنا والع حتى فً األمور ؼٌر التعبدٌة، أحٌاناً 
عل، أو لٌت هذا لم ٌحصل؛ فإذا العالبة ٌفعل اإلنسان شٌباً من األمور العادٌة، وٌمول: لٌتنً لم أف

تكون حمٌدة؛ فحٌنبذ ٌكون كره شٌباً وهو خٌر له؛ المتال كره لنا ولكن عالبته خٌر؛ ألن المماتل 
فً سبٌل هللا حاله كما لال عّز وجّل آمراً نبٌه أن ٌمول: }لل هل تربصون بنا إال إحدى 

نٌٌن  وهما إما النصر، والظفر؛ وإما ٌعنً: ال بد من إحدى حس -[ ٕ٘التوبة: ] {الحسنٌٌن
 .(2٘ٗ)الشهادة"

ٌْبًا َوهَُو َشرٌّ لَكُْم{ ]البمرة :  لوله تعالى:  [، " أي لعلَّكم تحبُّون ٕٙٔ}َوَعَسى أَْن تُِحبُّوا َش
" المعوَد عن الجهاد وهو شرٌّ لكم ، تُحرمون الفتَح والؽنٌمة والشهادةَ ، وٌتسلطُ علٌكم العدوُّ
(2٘٘). 

مرطبً: " وعسى أن تحبوا الدعة وترن المتال وهو شر لكم فً أنكم تؽلبون لال ال 
 .(2٘ٙ)وتذلون وٌذهب أمركم"

                                                             

 .ٕٙٔ/ٔ( فتح المدٌر: 2ٗٙ)
 .2ٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2ٗ2)
 .51ٕ/ٗ( تفسٌر الطبري:2ٗ1)
 .1ٖٖ/ٕ(:ص 1ٕٔٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٗ5)
 .1ٖٖ/ٕ(:ص 5ٕٔٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2٘ٓ)
 .2ٕٖ/ٔبالمنثور: ، وانظر: الصحٌح المسبور من التفسٌر ٕٙ( أضواء البٌان: 2٘ٔ)
 .5ٖ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٕ٘)
 .1ٖٖ/ٕ(:ص 2ٕٔٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٖ٘)
 .5ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2٘ٗ)
 .٘٘ٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: 2٘٘)
. ثم لال المرطبً: " للت : وهذا صحٌح ال ؼبار علٌه ، كما اتفك فً ببلد األندلس 5ٖ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2٘ٙ)

، تركوا الجهاد وجبنوا عن المتال وأكثروا من الفرار ، فاستولى العدو على الببلد ، وأي ببلد ؟ ! وأسر ولتل 



لال الصابونً: " أي ولد تحب نفوسكم شٌبا وفٌه كل الخطر والضرر علٌكم ، فلعل  
خٌرا ألن فٌه إما الظفر والؽنٌمة ، أو الشهادة واألجر ، ولعل  –وإن كرهتموه –لكم فً المتال 

 .(2٘2)شرا ألن فٌه الذل والفمر ، وحرمان األجر" –وإن أحببتموه  –م فً تركه لك
لال ابن كثٌر: " وهذا عام فً األمور كلّها ، لد ٌُِحّب المرُء شٌبًا ، ولٌس له فٌه خٌرة  

وال مصلحة. ومن ذلن المُعُود عن المتال ، لد ٌَْعمُبُه استٌبلء العدو على الببلد والحكم"
(2٘1). 

الشوكانً:ولد تحبوا شٌبا  " ٌعنى المعود عن الجهاد، فٌجعل هللا عالبته شرا فبل تصٌبوا لال 
 .(2٘5)ظفرا وال ؼنٌمة"

لال سعٌد بن جبٌر:" "ٌمول : المعود عن الجهاد : وهو شر لكم فٌجعل هللا عالبته شرا  
 . (2ٙٓ)لكم ، فبل تصٌبوا ظفرا وال ؼنٌمة"

ُ ٌَْعلَُم   وهللا ٌعلم ما هو خٌٌر لكم  [، "َٕٙٔوأَْنتُْم اَل تَْعلَُموَن { ]البمرة : لوله تعالى: }َوَّللاَّ
 .(2ٙٔ)، مما هو شر لكم، وأنتم ال تعلمون"

هللا أعلم بعوالب األمور منكم ، وأدرى بما فٌه صبلحكم ، فً  لال الصابونً: أي: " 
 .(2ٕٙ)دنٌاكم وآخرتكم ، فبادروا إلى ما ٌؤمركم به ربكم"

الطبرانً: " أي ٌعلُم ما فٌه مصلحتُكم وما هو خٌٌر فً عالبة أموركم وأنتم ال لال  
تعلمون ذلن ، فبادُروا إلى ما أُمرتم به إذ لٌس كلُّ ما تشتهون خٌراً ، وال كل ما تحذرون 

 .(2ٖٙ)شّراً"
 .(2ٙٗ)لال الضحان: ٌعلم من كل أحد ما ال تعلمون " 
علٌكم من جهاد عدوكم ، ولتال من أمرتكم  لال الطبري: أي:" فبل تكرهوا ما كتبتُ  

 .(2ٙ٘)بمتاله"
لال ابن كثٌر: " أي : هو أعلم بعوالب األمور منكم ، وأخبَُر بما فٌه صبلحكم فً  

 .(2ٙٙ)دنٌاكم وأخراكم ؛ فاستجٌبوا له ، وانمادوا ألمره ، لعلكم ترشدون"
لال الراؼب: " ونبه بموله : }َوَعَسى أَْن تَْكَرهُوا { بؤلطؾ وجه على أن ما كتب  

علٌهم من المتال خٌر لهم بؤوضح األدلة وهً أنه إذا جاز أن ٌكون منكم كراهٌة ألمر وفٌه 
الخٌر ، فٌجوز أن ٌكون كراهتكم لما كتب علٌكم من المتال كذلن ، وإذا جاز أن تحبوا شٌبا وهو 

، فٌجوز أن تكون محبتكم لما أحببتموه شراً ، ثم نبه أن هذا الجابز كونه عندكم هو شر لكم 
ُ ٌَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَُموَن{ أي إذا كان هللا  ٌعلم وأنتم  -عز وجل  -واجب كونه فً نفسه بموله : }َوَّللاَّ

ن خٌرا فٌحبب أن ال تعلمون ، ولد لضً بؤن ذلن خٌرا ، فإنما لضً به ألنه خٌر ، وإذا كا

                                                                                                                                                                               

ٌنا وكسبته! ولال الحسن فً معنى اآلٌة : ال وسبى واسترق ، فإنا هلل وإنا إلٌه راجعون! ذلن بما لدمت أٌد
 تكرهوا الملمات الوالعة ، فلرب أمر تكرهه فٌه نجاتن ، ولرب أم تحبه فٌه عطبن ، وأنشد أبو سعٌد الضرٌر: 

 رب أمر تتمٌه        جر أمرا ترتضٌه
 خفً المحبوب منه    وبدا المكروه فٌه"

 (.5ٖ/ٖ.)تفسٌر المرطبً: 
 .1ٖٔ/ٔ ( صفوة التفاسٌر:2٘2)
 .2ٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2٘1)
 .ٕٙٔ/ٔ( فتح المدٌر: 2٘5)
 .1ٖٗ-1ٖٖ/ٕ(:ص ٕٕٓٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٙٓ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.55ٕ/ٗ( تفسٌر الطبري:2ٙٔ)
 .1ٕٖ-1ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٕٙ)
 .٘٘ٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: 2ٖٙ)
 .1ٖٗ/ٕ(:ص ٕٕٔٓ( تفسٌر ابن ابً حاتم)2ٙٗ)
 .55ٕ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٙ٘)
 .2ٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2ٙٙ)



لوله تعالى :  تحبوه ، وال تكرهوه ، فالخٌر ٌجب إرادته ، والشر ٌجب كراهته ، وعلى نحوه دل 
ًٌْرا َكثًٌِرا{، وإٌاه لصد الشاعر ُ فٌِِه َخ بًا َوٌَْجَعَل َّللاَّ ٌْ }فَعََسى أَْن تَْكَرُهوا َش
(2ٙ2) : 

 .(2ٙ1)ِض الَهَوى َمؤ ٌَُحاِذُر"لضى هللا فً بِعض المكارِه للْفتََى       بُرشٍد ولً ٌع
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: فرضٌة الجهاد؛ لموله تعالى: } كتب علٌكم المتال {؛ لكن البد من شروط؛  - ٔ
منها المدرة على لتال العدو بحٌث ٌكون لدى المجاهدٌن لدرة بشرٌة، ومالٌة، وعتادٌة؛ ومنها أن 

 ٌكونوا تحت راٌة إمام ٌجاهدون بؤمره.
منها: أنه ال حرج على اإلنسان إذا كره ما كتب علٌه؛ ال كراهته من حٌث أَمر الشارع و - ٕ

به؛ ولكن كراهته من حٌث الطبٌعة؛ أما من حٌث أمر الشارع به فالواجب الرضا، وانشراح 
 الصدر به.

}وعسى أن تكرهوا شٌباً وهو خٌر لكم  ومنها: أن البشر ال ٌعلمون الؽٌب؛ لموله تعالى:  - ٖ
 سى أن تحبوا شٌباً وهو شر لكم {.وع
 ومنها: أن هللا لد ٌحكم حكماً شرعٌاً، أو كونٌاً على العبد بما ٌكره وهو خٌر له. - ٗ
ومنها: عموم علم هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: } وهللا ٌعلم {؛ فحذؾ المفعول ٌفٌد العموم،  - ٘

فهدى * ووجدن عاببًل فؤؼنى{ ]الضحى: كما لال تعالى: }ألم ٌجدن ٌتٌماً فآوى * ووجدن ضاالًّ 
[ : كلها محذوفة المفاعٌل: آوان، وآوى بن أٌضاً؛ وأؼنان، وأؼنى بن؛ وهدان، وهدى 1 - ٙ

 .(ٔ)«ألم أجدكم ضبلالً فهداكم هللا بً؛ وعالة فؤؼناكم هللا بً»بن، كما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص لؤلنصار: 
ل فٌه عدم العلم؛ لموله تعالى: } وأنتم ال تعلمون {، كما ومنها: ضعؾ اإلنسان، وأن األص - ٙ

[ ، ولال ممتناً على 21لال تعالى: }وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شٌباً{ ]النحل: 
 [ .ٖٔٔ: }وعلَّمن ما لم تكن تعلم{ ]النساء: -ملسو هيلع هللا ىلص-رسـولــه 

 المرآن
ِ َوكُْفٌر بِِه َواْلَمْسِجِد }ٌَْسأَلُونََن َعِن الش ْهِر  اْلَحَراِم لِتَاٍل فٌِِه لُْل لِتَاٌل فٌِِه َكبٌٌِر َوَصدٌّ َعْن َسبٌِِل ّللا 

ِ َواْلِفتْنَةُ أَْكبَُر ِمَن اْلمَتِْل َواَل ٌََزالُوَن ٌُمَاتِ  وُكْم لُونَكُْم َحت ى ٌَُردُّ اْلَحَراِم َوإِْخَراُج أَْهِلِه ِمْنهُ أَْكبَُر ِعْنَد ّللا 
لُُهْم فًِ َعْن ِدٌنِكُْم إِِن اْستََطاعُوا َوَمْن ٌَْرتَِدْد ِمْنكُْم َعْن ِدٌنِِه فٌََُمْت َوهَُو َكافٌِر فَأُولَئَِن َحبَِطْت أَْعَما

ْنٌَا َواآْلِخَرِة َوأُولَئَِن أَْصَحاُب الن اِر هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن )  [2ٕٔ({ ]البمرة : 2ٕٔالدُّ
 التفسٌر:

عن الشهر الحرام: هل ٌحل فٌه المتال؟ لل لهم: المتال فً  -أٌها الرسول-لن المشركون ٌسؤ
الشهر الحرام عظٌم عند هللا استحبلله وسفن الدماء فٌه، وَمْنعكم الناس من دخول اإلسبلم 
بالتعذٌب والتخوٌؾ، وجحودكم باهلل وبرسوله وبدٌنه، وَمْنع المسلمٌن من دخول المسجد الحرام، 

اج النبً والمهاجرٌن منه وهم أهله وأولٌاإه، ذلن أكبر ذنبًا، وأعظم جرًما عند هللا من وإخر
المتال فً الشهر الحرام. والشرن الذي أنتم فٌه أكبر وأشد من المتل فً الشهر الحرام. وهإالء 
 الكفار لم ٌرتدعوا عن جرابمهم، بل هم مستمرون علٌها، وال ٌزالون ٌماتلونكم حتى ٌردوكم عن

وارتدَّ عن دٌنه  -أٌها المسلمون-اإلسبلم إلى الكفر إن استطاعوا تحمٌك ذلن. ومن أطاعهم منكم 
فمات على الكفر، فمد ذهب عمله فً الدنٌا واآلخرة، وصار من المبلزمٌن لنار جهنم ال ٌخرج 

 منها أبًدا.
 :(2ٙ5)اختلؾ العلماء فً سبب نزول اآلٌة على ألوال 

                                                             

 .٘ٗٗ/ٔ( البٌت من شواهد الراؼب فً تفسٌره: 2ٙ2)
 .ٙٗٗ-٘ٗٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2ٙ1)

؛ ٖٖٓٗ: ؼزوة الطابؾ فً شوال سنة ثمان، حدٌث رلم 2٘، كتاب المؽازي، باب ٖٗ٘أخرجه البخاري ص (ٔ)
: إعطاء المإلفة للوبهم على اإلسبلم وتصبر من لوي إٌمانه، ٙٗ، كتاب الزكاة، باب 1ٗ٘وأخرجه مسلم ص

 .ٔٙٓٔ[ 5ٖٔ] ٕٕٙٗحدٌث، رلم 
 .2ٕٓ/ٔرآن، ابن الجوزي: ، ونواسخ المٖٓ(انظر: الناسخ والمنسوخ، النحاس: 2ٙ5)



ًّ لال مجاهد: "إن أحدها:  رجبل من بنً تمٌم أرسله النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً سرٌة ، فمّر بابن الحضرم
ٌحمل خمًرا من الطابؾ إلى مكة ، فرماه بسهم فمتله. وكان بٌن لرٌش ودمحم َعْمٌد ، فمتله فً آخر 
ٌوم من ُجمادى اآلخرة وأول ٌوم من رجب ، فمالت لرٌش : فً الشهر الحرام! ولنا عهد! فؤنزل 

 جل وعز : " لتاٌل فٌه كبٌر وصدٌّ عن سبٌل هللا وكُفر به " وصد عن المسجد الحرام " هللا
ًّ ، والفتنة كفٌر باهلل ، وعبادة األوثان  وإخراُج أهله منه أكبر عند هللا " من لتل ابن الحضرم

 .(22ٔ). وروي نحوه عن جندب بن عبد هللا(22ٓ)أكبر من هذا كله"
نده عن  ممسم مولى ابن عباس: "لمً والد بن عبد هللا عمرو والثانً: أخرج ابن أبً حاتم بس

بن الحضرمً فً أول لٌلة من رجب، وهو ٌرى أنه فً جمادى، فمتله. وهو أول لتٌل لتل من 
المشركٌن، فعٌر المشركون المسلمٌن، فمال: أتمتلون فً الشهر الحرام، فؤنزل هللا: }ٌسبلونن عن 

 .(22ٕ)الشهر الحرام لتال فٌه{"
الزهري :" كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص فٌما بلؽنا ٌحرم المتال فً الشهر الحرام، ثم أحل له بعد  لال 
 .(22ٖ)ذلن"

والثالث: لال السدي : " }ٌسؤلونن عن الشهر الحرام لتال فٌه لل لتال فٌه كبٌٌر{، وذلن أّن 
ر ع -وكانوا سبعةَ نفر  -رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعث سرٌة  لٌهم عبد هللا بن جحش األسدي ، وفٌهم وأمَّ

عمار بن ٌاسر ، وأبو حذٌفة بن عتبة بن ربٌعة ، وسعد بن أبً ولاص ، وعتبة بن ؼزوان 
السلمً حلٌؾ لبنً نوفل ، وسهٌل بن بٌضاء ، وعامر بن فهٌرة ، ووالد بن عبد هللا الٌربوعً ، 

ال ٌمرأه حتى ٌنزل ] بطن [ َمَلل،  حلٌٌؾ لعمر بن الخطاب. وكتب مع ابن جحش كتاًبا وأمره أن 
فلما نزل ببطن ملل فتَح الكتاب ، فإذا فٌه : أْن ِسْر حتى تنزل بطن نخلة ، فمال ألصحابه : من 
كان ٌرٌد الموت فلٌمِض ولٌوص ، فإنً موٍص وماٍض ألمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فسار وتخلّؾ عنه 

بل راحلةً لهما ، فؤتٌا بُحران ٌطلبانها ،  وسار ابن سعد بن أبً ولاص وعتبة بن ؼزوان ، أض
جحش إلى بطن نخلة ، فإذا هم بالحكم بن كٌسان ، وعبد هللا بن المؽٌرة ، والمؽٌرة بن عثمان ، 
وعمرو بن الحضرمً ، فالتتلوا ، فؤَسُروا الحكم بن كٌسان ، وعبد هللا بن المؽٌرة ، وانفلت 

 ًّ ، لتله والد بن عبد هللا. فكانت أّول ؼنٌمٍة ؼنمها أصحاب  المؽٌرة ، ولُتل عمرو بن الحضرم
 دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
فلما رجعوا إلى المدٌنة باألسٌرٌن وما ؼنموا من األموال ، أراد أهل مكة أن ٌفادوا باألسٌرٌن ، 

ى باألسٌرٌن ، ففَجر فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : حتى ننظر ما فعل صاحبانا ! فلما رجع سعد وصاحبه فادَ 
علٌه المشركون ولالوا : دمحم ٌزعم أنه ٌتَّبع طاعة هللا ، وهو أول من استحلَّ الشهر الحرام ، 

ولٌل : فً أول لٌلة من  -ولتل صاحبنا فً رجب ! فمال المسلمون : إنما لتلناه فً ُجمادى ! 
فؤنزل هللا جل وعز  وؼمد المسلمون سٌوفهم حٌن دخل َرجب. -رجب ، وآخر لٌلة من جمادى 

ٌعٌِّر أهل مكة : " ٌسؤلونن عن الشهر الحرام لتال فٌه لل لتاٌل فٌه كبٌر " ال ٌحل ، وما صنعتم 
أنتم ٌا معشر المشركٌن أكبر من المتل فً الشهر الحرام ، حٌن كفرتم باهلل ، وصددتم عنه محمًدا 

ًدا ، أكبر من المتل عند هللا ، وأصحابه ، وإخراُج أهل المسجد الحرام منه ، حٌن أخرجوا محم
أعظم عند هللا من المتل فً الشهر الحرام ، فذلن لوله :} وصد عن سبٌل  -هً الشرن  -والفتنة 

 .(22ٗ)هللا وكفٌر به والمسجد الحراِم وإخراج أهله منه أكبر عند هللا والفتنة أكبر من المتل{ " 

                                                             

 .2ٖٓ/ٗ(:ص 12ٓٗ( تفسٌر الطبري)22ٓ)
 .1ٖٗ/ٕ(:صٕٕٕٓ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)1ٖٓ/ٗ(:ص1ٙٓٗ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)22ٔ)
 .1ٖٗ/ٕ(:صٖٕٕٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)22ٕ)
 .1ٖٗ/ٕ(:صٖٕٕٓ(تفسٌر ابن أبً حاتم)22ٖ)
 .ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/ٗ(:ص 1ٖٓٗ( تفسٌر الطبري)22ٗ)



بن جحش أكثر وأشهر ، وأن  لال المرطبً: "والمول بؤن نزولها فً لصة عبدهللا 
النبً ملسو هيلع هللا ىلص بعثه مع تسعة رهط ، ولٌل ثمانٌة ، فً جمادى اآلخرة لبل بدر بشهرٌن ، ولٌل فً 

 . (22٘)رجب"
 : (22ٙ)واختلؾ العلماء فً نسخ حكم هذه اآلٌة على لولٌن 

ه علً بن أبً المول األول: أنها منسوخة، وأن لتال المشركٌن فً األشهر الحرم مباح. لال
، وعطاء بن (21ٓ)، وسفٌان الثوري(225)، وسلٌمان بن ٌسار(221)، وسعٌد بن المسٌب(222)طالب
 ، وهذا لول الجمهور.(21ٔ)مٌسرة

أخرج الطبري عن الزهري لال : كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فٌما بلؽنا ، ٌحّرم المتال فً الشهر  
 .(21ٕ)الحرام ، ثم أِحلَّ بعد"

حاتم عن أبً إسحاق الفزاري لال: "سؤلت سفٌان الثوري عن لول هللا: وأخرج ابن أبً  
}ٌسبلونن عن الشهر الحرام لتال فٌه لل لتال فٌه كبٌر{، لال: هذا شًء منسوخ، ولد مضى، وال 

 .(21ٖ)بؤس بالمتال فً الشهر الحرام وفً ؼٌره"

 :(21ٗ)ثم اختلفوا فً ناسخها على ألوال 
[، وبموله : ٖٙ}َولَاتِلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َكافَّةً َكَما ٌَُماتِلُونَكُْم َكافَّةً{ ]التوبة : أحدها: لٌل: نسخها: 

 [.٘}فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن{ ] سورة التوبة : 
لال عطاء بن مٌسرة : "أحلَّ المتاَل فً الشهر الحرام فً)براءة(، لوله :} فَبل تَْظِلُموا  

 .(21٘)[ : ٌمول : فٌهن وفً ؼٌرهن" ٖٙاتِلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َكافَّةً{] سورة التوبة : فٌِِهنَّ أَْنفَُسكُْم َولَ 
وروى عبد خٌر بن ٌزٌد الهمدانً عن علً علٌه السبلم فً لوله:" }ٌسؤلونن عن  

[، لال: نسختها }فالتلوا المشركٌن حٌث 2ٕٔالشهر الحرام لتال فٌه{]البمرة:
 .(21ٙ)["٘وجدتموهم{]التوبة:

نً: ولٌل نسخها ؼزو النبً ملسو هيلع هللا ىلص ثمٌفا فً الشهر الحرام ، وإؼزاإه أبا عامر إلى أوطاس فً والثا
 الشهر الحرام. 

 والثالث: ولٌل : نسخها بٌعة الرضوان على المتال فً ذي المعدة.
أنهم عازمون لال المرطبً: " وهذا ضعٌؾ ، فإن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لما بلؽه لتل عثمان بمكة و 

 . (212)على حربه باٌع حٌنبذ المسلمٌن على دفعهم ال على االبتداء بمتالهم
والرابع: وذكر البٌهمً عن عروة بن الزبٌر من ؼٌر حدٌث دمحم بن إسحاق فً أثر لصة 

ْهِر اْلَحَراِم لِتَاٍل فٌِِه{ اآلٌة ، لال : فحدثه م هللا الحضرمً : فؤنزل عز وجل : }ٌَْسؤَلونََن َعِن الشَّ
فً كتابه أن المتال فً الشهر الحرام حرام كما كان ، وأن الذي ٌستحلون من المإمنٌن هو أكبر 
                                                             

 .ٔٗ/ٖبً: ( تفسٌر المرط22٘)
 .ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 22ٙ)
 .2ٕٔ/ٔ( انظر: ونواسخ المرآن، ابن الجوزي: 222)
 .2ٕٓ/ٔ، ونواسخ المرآن، ابن الجوزي: ٖٓ(انظر: الناسخ والمنسوخ، النحاس: 221)
 . سلٌمان بن ٌسار الهبللً مولى مٌمونة2ٕٔ/ٔ، و نواسخ المرآن: ٖٓ(انظر: الناسخ والمنسوخ، النحاس: 225)

هـ( ٕٗرضً هللا عنها روى عن الصحابة والتابعٌن أحد فمهاء السبعة كان ثمة رفٌعا كثٌر الحدٌث، ولد سنة )
 .ٖٕٓ - 1ٕٕ/ ٗهـ(، ولٌل ؼٌر ذلن. انظر: التهذٌب ٙٓٔهـ( وتوفً سنة )2ٕولٌل )

 .1ٖ٘/ٕ(:صٕٕ٘ٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)21ٓ)
 .ٖٖٔ/ٗ(:ص 52ٓٗ( تفسٌر الطبري)21ٔ)
 .ٖٖٔ/ٗ(:ص 51ٓٗي)( تفسٌر الطبر21ٕ)
 .1ٖ٘/ٕ(:صٕٕ٘ٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)21ٖ)
-ٖٗ/ٖ، و تفسٌر المرطبً: 2ٕٓ/ٔ، ونواسخ المرآن، ابن الجوزي: ٖٓ(انظر: الناسخ والمنسوخ، النحاس: 21ٗ)

ٗٗ. 
 .ٖٖٔ/ٗ(:ص 52ٓٗ( تفسٌر الطبري)21٘)
 .2ٕٓ/ٔ( نواسخ المرآن، ابن الجوزي: 21ٙ)
 .ٖٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 212)



من ذلن من صدهم عن سبٌل هللا حٌن ٌسجنونهم وٌعذبونهم وٌحبسونهم أن ٌهاجروا إلى رسول 
لعمرة والصبلة فٌه ، هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وكفرهم باهلل وصدهم المسلمٌن عن المسجد الحرام فً الحج وا

وإخراجهم أهل المسجد الحرام وهم سكانه من المسلمٌن ، وفتنتهم إٌاهم عن الدٌن ، فبلؽنا أن 
النبً ملسو هيلع هللا ىلص عمل ابن الحضرمً وحرم الشهر الحرام كما كان ٌحرمه ، حتى أنزل هللا عز وجل : 

ِ َوَرسُوِلِه{ ]التوبة :   [. ٔ}بََراَءةٌ ِمَن َّللاَّ
المول الثانً: أن ذلن حكم ثابٌت، ال ٌحّل المتال ألحد فً األشهر الحرم بهذه اآلٌة ، ألن هللا 

 جعل المتال فٌه كبًٌرا.
أخرج الطبري عن ابن جرٌج ،  لال :" للت لعطاء :}ٌسؤلونن عن الشهر الحرام لتاٍل  

وا أهل الشرن فً الشهر فٌه لل لتاٌل فٌه كبٌٌر {، للت : ما لهم! وإذ ذان ال ٌحل لهم أن ٌؽز
الحرام ، ثم ؼزوهم بعد فٌه ؟ فحلؾ لً عطاء باهلل : ما ٌحل للناس أن ٌؽزوا فً الشهر الحرام 
، وال أن ٌماتلوا فٌه ، وما ٌستحب. لال : وال ٌدعون إلى اإلسبلم لبل أن ٌماتَلوا ، وال إلى الجزٌة 

 .(211)، تركوا ذلن"
، وهذا « ، وال ٌنبؽً المتال فً األشهر الحرملم تنسخ»لال ابن عطٌة:" ولال عطاء:  
 .(215)ضعٌؾ"
ولد عد هذه اآلٌة من المنسوخة معظم كتب النسخ، وٌمول النحاس: "أجمع العلماء على  

 .(25ٓ)نسخ هذه اآلٌة إال عطاء"
 .(25ٔ)ولال مكً بن أبً طالب: "أكثر العلماء على أنها منسوخة إال عطاء ومجاهد"  

 .(25ٕ)؛ واختار النسخ الطبري 

والصواب هو لول عطاء بن مٌسرة : "من أن النهً عن لتال المشركٌن فً األشهر  
ِ ٌَْوَم  ِ اثْنَا َعَشَر َشْهًرا فًِ ِكتَاِب َّللاَّ ةَ الشُُّهوِر ِعْنَد َّللاَّ الحُرم منسوخ بمول هللا جل ثناإه : }إِنَّ ِعدَّ

ٌُن اْلمٌَُِّم فَبل تَْظِلُموا فٌِِهنَّ أَْنفَُسكُْم َولَاتِلُوا َخلََك السََّماَواِت َواألْرَض ِمْنَها أَْربَعَةٌ ُحرُ  ٌم ذَِلَن الّدِ
 [، وهو لول الجمهور. وهللا أعلم. ٖٙاْلُمْشِرِكٌَن َكافَّةً َكَما ٌُمَاِتلُونَكُْم َكافَّةً{ ] سورة التوبة : 

 :(25ٖ)واختلفوا فٌمن سؤل عن ذلن على لولٌن  
ٌّروا بذلن رسول هللا أحدهما : أنهم المشركون   ، واستحلوا لتاله فٌه ، وهو لول األكثر .-ملسو هيلع هللا ىلص-لٌع

والثانً : أنهم المسلمون سؤلوا عن المتال فً الشهر الحرام لٌعلموا حكم ذلن . فؤخبرهم هللا 
ام تعالى : أن الصد عن سبٌل هللا وإخراج أهل الحرم منه والفتنة أكبر من المتل فً الشهر الحر

 . (25ٗ)وفً الحرم ، وهذا لول لتادة
أي ٌسؤلن أصحابن  {" ٌَْسؤَلُونََن َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم لِتَاٍل فٌِِه لُْل لِتَاٌل فٌِهِ لوله تعالى: }  

 .(25٘)ٌا دمحم عن المتال فً الشهر الحرام ، أٌحل لهم المتال فٌه ؟"
عن المتال فً الشهر لال الزمخشري:" المعنى: ٌسؤلن الكفار أو المسلمون  
 .(25ٙ)الحرام"

                                                             

. وأخرج ابن الجوزي نحوه عن ابن جرٌج، انظر: نواسخ المرآن: ٖٗٔ/ٗ(:ص 55ٓٗالطبري)( تفسٌر 211)
ٔ/ٕ2ٓ. 
 .5ٕٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: 215)
 ٕٖ - ٖٓ(انظر: الناسخ والمنسوخ ص:25ٓ)
 .ٖٗٔ( انظر: اإلٌضاح ص:25ٔ)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 25ٕ)
 .2ٕٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:25ٖ)
 .2ٕٗ/ٌٔون:( انظر: النكت والع25ٗ)
 .1ٕٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 25٘)
 .1ٕ٘/ٔ( الكشاؾ: 25ٙ)



والشهر الحرام المراد به الجنس، ولد كانت العرب ال تسفن فٌه دما  لال الشوكانً: " 
وال تؽٌر على عدو واألشهر الحرم هً ذو المعدة وذو الحجة ومحرم ورجب ثبلثة سرد وواحد 

 .(252)فرد"
حرم؛ وهً أربعة: ذو لال ابن عثٌمٌن: "والمراد به الجنس؛ فٌشمل كل األشهر ال 

المعدة؛ وذو الحجة؛ ومحرم؛ ورجب؛ و }لتال فٌه{ بدل اشتمال؛ فٌكون السإال عن المتال 
 .(251)فٌه"

إن لٌل : ما فابدة ذكر الشهر ثم إبدال المتال منه ولم ٌمل : ٌسؤلونن لال الراؼب: " 
ولم ٌمل : )ٌسؤلونن عن عن لتال فً الشهر ؟ لٌل : فً ذكر الشهر أوالً ، ثم إبدال المتال منه 

لتال فً الشهر( لٌل : فً ذكر الشهر أوالً بنٌة أن السإال عن المتال ألجل الشهر ال لؽٌره ، ولو 
لٌل : )ٌسؤلونن عن لتال الشهر( لكان ٌصح أن ٌفٌد أن الؽرض فً السإال عن المتال ال لتعظٌم 

" تنبٌها أن الممصد أن ٌذكر حال الشهر ، بل لشًء آخر ، وعلى هذا إذا لٌل : " ُسرق زٌد ثوبه 
 .(255)زٌد ، ال أن ٌخبر بسرلة ثوب ما"

[، وفٌه 2ٕٔواختلؾ فً اعراب } لِتَاٍل{، فً لوله تعالى: } لِتَاٍل فٌِِه { ]البمرة: 
 :(1ٓٓ)وجوه

، (1ٓٔ)أحدها: أنه بدل االشتمال من )الشهر(، ألن المتال ٌمع فً الشهر. لاله الزجاج
 ، وؼٌرهم.(1ٖٓ)، والزمخشري(1ٕٓ)الواحدي
[، ومنه لول ٘ - ٗ( النَّاِر{ ]البروج:ٗومثله لوله: }لُِتَل أَْصَحاُب اأْلُْخُدوِد ) 
 :(1ٓٗ)األعشى

ى لُبَانَاٍت َوٌْسؤَم َسابِم ٌْتُه      تُمَّضِ  لَمَْد كان فً َحْوٍل ثََواٍء ثََو
هم عن ومعنى االشتمال فً اآلٌة: أن سإالهم اشتمل على الشهر وعلى المتال، وسإال 

 .(1ٓ٘)الشهر إنما كان ألجل المتال
والثانً: أنه مخفوض على التكرٌر، والتمدٌر: عن لتاٍل فٌه، لاله الكسابً، وهو معنى لول 

 الفراء : مخفوض بـ )عن( مضمرة.
 .(1ٓٙ)وكذلن هو فً لراءة: ابن مسعود والربٌع 
ه فً لال الماسمً:" وهذا ضعٌؾ جدا ألن حرؾ الجر ال ٌبمى عمله بعد حذف 
 .(1ٓ2)االختٌار"

والثالث: ولٌل: أنه على التمدٌم والتؤخٌر، تمدٌره: ٌسؤلونن عن لتاٍل فً الشَّْهِر الحراِم، وتم 
 الكبلم عند لوله: }لتال فٌه كبٌر{.

                                                             

 .1ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: 252)
 .ٕٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 251)
 .2ٗٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 255)
/ ٔ، "مشكل إعراب المرآن" 2ٖٓ/ ٔ، "إعراب المرآن" للنحاس ٔٗٔ/ ٔ( انظر: معانً المرآن" للفراء 1ٓٓ)

 .5ٓ-15/ٕ، ومحاسن التؤوٌل: ٘ٗٔ/ ٔ"البحر المحٌط" ، ٕٖٔ، "التبٌان" ص 2ٕٔ
 .15ٕ/ٔ( معانً المرآن: 1ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٗ( انظر: التفسٌر البسٌط: 1ٕٓ)
 .1ٕ٘/ٔ( انظر: الكشاؾ: 1ٖٓ)
 .52ٕ، "شواهد المؽنً" 1ٖٙ/ ٔ، وابن ٌعٌش فً "تفسٌره" ٕ٘ٙ/ ٕ. "الكامل" للمبرد 22ٔ(دٌوانه" ص 1ٓٗ)

جر، لال ثعلب: وأبو عبٌدة ٌخفضه، والنصب أجود، ومن روى تمضى لبنات فإنه لوله: ثواٍء: الثواء: اإللامة، بال
 .2ٔٔ/ 2ٌنبؽً أن ٌرفع ثواء. ٌنظر: "شرح الدٌوان"، "مجاز المرآن"، "المعجم المفصل" 

 .1ٖٔ/ٗ(انظر: التفسٌر البسٌط: 1ٓ٘)
صاحؾ" البن أبً داود ، "المٔٗٔ/ ٔ(وبها لرأ ابن عباس واألعمى أٌضا، ٌنظر: "معانً المرآن" للفراء 1ٓٙ)

 .٘ٗٔ/ ٕ، "البحر المحٌط" 2ٙ2/ ٕ، "تفسٌر الثعلبً" 1٘
 .ٖٓٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٓ2)



ِ{، وهو رفع على االبتداء، وما بعده من لوله:   ثم ابتدأ فمال: }َوَصدٌّ َعْن َسبٌِِل َّللاَّ
ْسِجِد اْلَحَراِم َوإِْخَراُج أَْهِلِه{ مرتفع بالعطؾ على االبتداء، وخبره لوله تعالى: }َوكُْفٌر بِِه َواْلمَ 

ِ{، لاله الزجاج }أَْكبَُر ِعْنَد َّللاَّ
 .(1ٓ5)، ووافمه الواحدي(1ٓ1)

 .(1ٔٓ)والرابع: أنه مجرور على الجوار. لاله أبو عبٌدة
والشذوذ ، وال ٌحمل لال الماسمً:" وهو أبعد، ألن الجوار من مواضع الضرورة  

 .(1ٔٔ)علٌه ما وجدت عنه مندوحة"
واعترض النحاس فمال:" ال ٌجوز أن ٌعرب شًء على الجوار فً كتاب هللا عّز وجّل  

وال فً شًء من الكبلم وإنما الجوار ؼلط وإنما ولع فً شًء شاذّ وهو لولهم، هذا جحر ضّب 
ن جحرا ضّب خربان، وإنما هذا بمنزلة خرب. والدلٌل على أنه ؼلط لول العرب فً التثنٌة: هذا

اإللواء وال ٌحمل شًء من كتاب هللا عّز وجّل على هذا، وال ٌكون إاّل بؤفصح اللّؽات وأصّحها، 
 :(1ٕٔ)، والمول فٌه أنه بدل، وأنشد سٌبوٌه: ]الطوٌل[ « عن»وال ٌجوز إضمار 

 .(1ٖٔ)فما كان لٌس هلكه هلن واحد      ولكنّه بنٌان لوم تهّدما "
الخامس: ولد لرئ بالرفع فً الشاذ ، ووجهه على أن ٌكون خبر مبتدأ محذوؾ معه همزة و

 االستفهام ، تمدٌره : أجابز لتال فٌه ؟
بالرفع، فؽامض فً العربٌة، والمعنى فٌه ٌسؤلونن  (1ٔٗ) لال النحاس:"فؤّما )لتاٌل فٌه( 

 .(1ٔ٘)عن الشهر الحرام أجابز لتال فٌه"
[، أي: لل لهم:" المتال فٌه أمر كبٌر 2ٕٔلُْل لِتَاٌل فٌِِه َكبٌٌِر{]البمرة: لوله تعالى:} 
 .(1ٔٙ)" مستنكر

لال الصابونً: أي :"لل لهم المتال فٌه أمره كبٌر ووزره عظٌم ، ولكن هنان ما هو  
 .(1ٔ2)أعظم وأخطر"

إن لٌل : لم لم ٌمل : المتال فٌه كبٌر ، وشروط النكرة المذكورة إدا  لال الراؼب: " 
ً نحو سؤلتنً عن رجل ، والرجل كذا وكذا ؟ لٌل : فً ذكره منكرا  أعٌد ذكرها أن ٌُعاد معرفا

                                                             

 . هذا لول الزجاج فً ارتفاع)الصد(.15ٕ/ٔ( معانً المرآن: 1ٓ1)
ّدِ وجهٌن آخرٌن، ؼُلَِّط فٌهما:   ولد وذكر الفراء فً ارتفاع الصَّ

ٌرٌد: لل المتال فٌه كبٌر وصد عن سبٌل هللا وكفر به، ٌعنً: أن المتاَل لد أحدهما: أنه عطؾ على لوله: }َكبٌٌِر{ 
َجَمع أنه كبٌر وأنه َصدٌّ وأنه كُْفٌر، وهذا المول ٌإدي إلى  أن ٌكون المتال فً الشهر الحرام كفًرا باهلل، وهو خطؤ 

 بإجماع من األمة.
ؾ لداللة }َكبٌٌِر{ المتمدم علٌه، كؤنه لال: والصد والوجه اآلخر: أن ٌجعل الصد مرتفعًا باالبتداء، وخبره محذو

كبٌر، كمولن: زٌد منطلك وعمرو، فٌصٌر التمدٌر: لل لتال فٌه كبٌر، وكبٌٌر الصد عن سبٌل هللا والكفر به، 
ِ{؛ ألنه ٌستؤنؾ على ما ذكر من التم دٌر لوله: }َوإِْخَراُج وٌنتمض هذا علٌه بموله: }َوإِْخَراُج أَْهِلِه ِمْنهُ أَْكبَُر ِعْنَد َّللاَّ

أَْهِلِه ِمْنهُ أَْكبَِر{، وإخراج أهله منه ال ٌكون أكبر عند هللا من الكفر به، ومن لال: إنه أكبر فهو ؼالط باإلجماع ". 
 [.ٓٗٔ-5ٖٔ/ٗلاله الواحدي]انظر: التفسٌر البسٌط: 

 .5ٖٔ/ٗ( انظر: التفسٌر البسٌط: 1ٓ5)
 .2ٕ/ٔ( انظر: مجاز المرآن: 1ٔٓ)
 .ٖٓٔ/ٕمحاسن التؤوٌل: ( 1ٔٔ)
، ودٌوان ٕٗٓ/ ٘، وخزانة األدب 5ٕ/ ٕٔ، 21/ ٗٔ، واألؼانً 11(الشاهد لعبدة بن الطبٌب فً دٌوانه 1ٕٔ)

/ ٕ، والشعر والشعراء ٘ٙ/ ٖ، وشرح المفصل 25ٕ، وشرح دٌوان الحماسة للمرزولً ص 2٘ٔ/ ٕالمعانً 
 .1ٙ/ ٗٔ، ولمرداس بن عبدة فً األؼانً 1ٕٓ/ ٔ، والكتاب 2ٖٕ

 .5ٓٔ/ٔ( إعراب المرآن: 1ٖٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( لرأ بها األعرج، انظر: فتح المدٌر: 1ٔٗ)
 .ٓٔٔ/ٔ( إعراب المرآن: 1ٔ٘)
 1ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: 1ٔٙ)
 .1ٕٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٔ2)



ألهل مكة لم  -علٌه السبلم -تنبٌه أن لٌس كل المتال فً الشهر الحرام هذا حكمه ، فإن لتال النبً
 .(1ٔ1)ولد لال : " أحلت لً ساعة من نهار( " ٌكن هذا حكمه ،

ِ {]البمرة: لوله تعالى: }  [، أي:" ومنع المإمنٌن عن دٌن 2َٕٔوَصدٌّ َعْن َسبٌِِل َّللاَّ
 .(1ٔ5)هللا"

لال الماسمً: أي: "عن دٌنه الموصل إلى رضوانه ، أو عن البٌت الحرام ، فإن النبً  
 . (1ٕٓ)"ملسو هيلع هللا ىلص : سمى الحج : سبٌل هللا

ِ لوله تعالى: } و   {: جملة استبنافٌة لبٌان أن ما فعله هإالء الكفار َوَصدٌّ َعْن َسبٌِِل َّللاَّ
من الصد عن سبٌل هللا، والكفر به، والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند هللا؛ فهذه 

أعظم عند هللا من  أربعة أشٌاء ٌفعلها المشركون الذٌن اعترضوا على المتال فً الشهر الحرام
أي صدهم أنفَسهم عن  -المتال فً الشهر الحرام؛ و} صد { ٌجوز أن تكون من الفعل البلزم 

؛ وكبل األمرٌن -أي صدهم ؼٌرهم عن سبٌل هللا  -؛ وٌجوز أن تكون من المتعدي -سبٌل هللا 
 .(1ٕٔ)حاصل من هإالء المشركٌن

  .(1ٕٕ)والدفع عنه ، ومنه")الصّد( عن الشًء ، المنع منه ، لال الطبري: " 
ومعنى الصد: الَحْبس، ٌمال: َصدَّ عن الشًء ُصُدوًدا، إذا َصَدؾ عنه،  لال الواحدي:" 

ٌَُصّد َصدًّا وَصدَّ َؼٌَره 
صلى هللا علٌه  -، وٌعنً بهذا الصد: أن المشركٌن منعوا رسول هللا (1ٕٖ)

 .(1ٕٗ)وأصحابه عن البٌت عام الحدٌبٌة" -وسلم 
ِ والمراد بـ}    .(1ٕ٘) { طرٌمه الموصل إلٌه، أي شرٌعتهَسبٌِِل َّللاَّ
  (1ٕٙ)أي:" وكفر باهلل عّز وجّل"[، 2ٕٔ]البمرة:{َوُكْفٌر بِهِ  لوله تعالى: }  
 .(1ٕ2)وكفرهُم باهلل" لال الصابونً:أي:" 
 -وصدُّهم عن المسجد الحرام  [، أي:"2ٕٔ{]البمرة:َواْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ } لوله تعالى: 

 .(1ٕ1)ٌعنً مكة"
 [، ثبلثة أوجه:2ٕٔاْلَمْسِجِد اْلَحَراِم {]البمرة:وفً خفض }  

ِ{ تمدٌره: وصدٌّ عن سبٌِل هللا وعن المسجِد الحرام؛  أحدها: أنه ٌُْخفَُض بالعطؾ على }َسبٌِِل َّللاَّ
ٌَُصدُّوَن َعْن َسبٌِِل ألن المشركٌن صدوا المسلمٌن عنه؛ كما لال هللا سبحانه: }إِ  نَّ الَِّذٌَن َكَفُروا َو

ِ َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{ ]الحج:   [.َّٕ٘للاَّ
والثانً: أن } َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم { مخفوض بموله: }ٌَْسؤَلُونََن َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم لِتَاٍل فٌِِه{ وعن 

 .(1ٕ5)المسجد. لاله الفراء
لٌه هذا، بؤنهم لم ٌُْسؤَلوا عن المسجد، وإنما السإال عن المتال فً لال الواحدي:" أُنكر ع 

 .(1ٖٓ)الشهر الحرام"

                                                             

 .2ٗٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 1ٔ1)
 .1ٖٖ-1ٕٖ( صفوة التفاسٌر: 1ٔ5)
 5ٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٕٓ)
 .ٕٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1ٕٔ)
 .ٖٓٓ/ٗ( تفسٌر الطبري: 1ٕٕ)
 5ٕٓٗ/ ٗ، "اللسان" 25ٕ، "المفردات" ص 51٘ٔ،  51ٗٔ/ ٕ( انظر: فً )الصد(: تهذٌب اللؽة" 1ٕٖ)

 "صد".
 .ٓٗٔ/ٗ( التفسٌر البسٌط: 1ٕٗ)
 .ٕ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1ٕ٘)
 .ٕ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1ٕٙ)
 .ٖٕٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: 1ٕ2)
 .ٖٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:1ٕ1)
 .ٔٗٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 1ٕ5)
 . ٔٗٔ/ٗ( التفسٌر البسٌط: 1ٖٓ)
 



 .(1ٖٔ)والثالث: ولٌل: إنه خفض بواو المسم ولٌس بشًء
أهل المسجد الحرام وهم  أي: وإخراج" [،2ٕٔ]البمرة:{َوإِْخَراُج أَْهِلِه ِمْنهُلوله تعالى: } 
 .(1ٖٕ)لمإمنون"وا -صلى هللا علٌه وسلّم-رسول هللا 
وإِخراجكم من البلد الحرام وأنتم أهله وحماته" لال الصابونً:أي:" 

(1ٖٖ). 
والمإمنون  -ملسو هيلع هللا ىلص-وهم رسول هللا  -أي : وإخراج "أهل المسجد الحرام لال الماسمً:  

 .(1ٖٗ)الذٌن هم أولٌاإه"
، وأصحابه الذٌن هاجروا من مكة إلى لال ابن عثٌمٌن: "ٌعنً بـ} أهله { النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

المدٌنة بسبب إٌذاء المشركٌن لهم، وتضٌٌمهم علٌهم حتى خرجوا بإذن هللا عّز وجّل من مكة إلى 
 .(1ٖ٘)المدٌنة"

ِ لوله تعالى: }   ً من المتال فً  [،2ٕٔ]البمرة:{أَْكَبُر ِعْنَد َّللاَّ أي أعظم إثماً، وجرما
 .(1ٖٙ)الشهر الحرام
 .(1ٖ2)أعظم وزًرا وعموبة" دي:أي:"لال الواح 
أي أعظم إثما وأشد ذنبا من المتال فً الشهر الحرام كذا لال المبرد  لال الشوكانً: " 
 .(1ٖ1)وؼٌره"

أعظم وزراً وذنبا عند هللا ، من لتل من لتلتم من المشركٌن ، فإذا  لال الصابونً: " 
استعظموا لتالكم لهم فً الشهر الحرام ، فلٌعلموا أن ما ارتكبوه فً حك النبى والمإمنٌن أعظم 

 .(1ٖ5)وأشنع"
لال الماسمً: " جرماً مما فعلته السرٌة : من لتلهم إٌاهم فً الشهر الحرام، ألن  

 .(1ٗٓ)اإلخراج فتنة "
[، " أي: فتنة المسلم عن دٌنه ، 2َٕٔواْلِفتْنَةُ أَْكبَُر ِمَن اْلمَتِْل{]البمرة:لوله تعالى: } 

 . (1ٗٔ)لٌردوه إلى الكفر بعد إٌمانه ، أكبر عند هللا من المتل"
لال ابن عطٌة:أي:" والفتنة التً كنتم تفتنون المسلمٌن عن دٌنهم حتى ٌهلكوا أشد  

 .(1ٕٗ)الشهر الحرام"اجتراما من لتلكم فً 
 لال الزجاج:المعنى:" وهذه األشٌاء كفر، والكفر أكبر من 
 .(1ٖٗ)المتل"

لال الماسمً: " أي : فمد فعلوا بكم فً المسجد الحرام ما هو أكبر من المتل فٌه ،  
 .(1ٗٗ)وحرمة المسجد كحرمة الشهر . . !"

من المتل الوالع من السرٌة لال الشوكانً: " والمراد بالفتنة هنا الكفر أي كفركم أكبر  
، ولٌل المراد بالفتنة االخراج ألهل الحرم منه ولٌل المراد بالفتنة هنا -ملسو هيلع هللا ىلص -التً بعثها النبً

                                                             

، "البحر ٖٖٔ، "التبٌان" ص 1ٕٔ/ ٔ، "مشكل إعراب المرآن" 1ٖٓ/ ٔ( انظر: إعراب المرآن" للنحاس 1ٖٔ)
 .ٔٗٔ/ٗ، والتفسٌر البسٌط: ٙٗٔ/ ٕالمحٌط" 

 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 1ٖٕ)
 .ٖٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٖٖ)
 .5ٓ/ٕالتؤوٌل: ( محاسن 1ٖٗ)
 .ٕ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1ٖ٘)
 .ٕ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1ٖٙ)
 .ٔٗٔ/ٗ(التفسٌر البسٌط: 1ٖ2)
 5ٕٔ-1ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: 1ٖ1)
 .ٖٕٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: 1ٖ5)
 .5ٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٗٓ)
 .1ٖٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٗٔ)
 .5ٕٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1ٕٗ)
 .5ٕٓ/ٔ( معانً المرآن: 1ٖٗ)
 .5ٓ/ٕاسن التؤوٌل: ( مح1ٗٗ)



فتنتهم عن دٌنهم حتى ٌهلكوا أي فتنة المستضعفٌن من المإمنٌن أو نفس الفتنة التً الكفار علٌها 
لكفر واإلخراج لد سبك ذكرهما وانهما مع الصد أكبر عند وهذا ارجح من الوجهٌن األولٌن ألن ا

 .(1ٗ٘)هللا من المتال فً الشهر الحرام"

 ]، وفٌه وجوه:2ٕٔولد تعددت ألوال أهل العلم فً تفسٌر }الفتنة{]البمرة: 
 (1ٗ2)، وابن عباس(1ٗٙ)أحدها: أن الفتنة فً اآلٌة : الكفر أو الشرن. وهذا لول ابن عمر

، وممسم مولى ابن (1ٕ٘)، وابن الزبٌر(1٘ٔ)، والشعبً(1٘ٓ)، ولتادة(1ٗ5)، وأبً مالن(1ٗ1)ومجاهد
 .(1٘٘)، وبه لال جمع من أهل التفسٌر(1٘ٗ)، وؼٌرهم(1ٖ٘)عباس

 .(1٘ٙ)اإلخراج والشرن. لاله جماعة المفسرٌنأن المراد بالفتنة: والثانً: 
أخرى من  لٌرجعوا. لاله جماعة-أي: بالتعذٌب-والثالث: أن المراد بها فتنة المسلمٌن عن دٌنهم

 .(1٘2)المفسرٌن
بعد ذكره لبعض األلوال: "وهذا أرجح ]أي: فتنة المستضعفٌن من -لال الشوكانً 

المإمنٌن أو نفس الفتنة التً الكفار علٌها[ من الوجهٌن األولٌن )الكفر أو اإلخراج( ألن الكفر 
 .(1٘1)الحرام"واإلخراج لد سبك ذكرهما وأنهما مع الصد أكبر عند هللا من المتال فً الشهر 

واألْولى حمل الفتنة فً اآلٌة على جمٌع الوجوه التً ٌحتملها السٌاق، والظاهر أنه ال  
تعارض بٌن ألوال المفسرٌن فً اآلٌة، إذ بعضهم أطلك الكفر وإطبلله ٌتضمن تعذٌب المإمنٌن 
وإخراجهم من دٌارهم وصدهم عن المسجد الحرام بسبب إٌمانهم باهلل ورسوله وكفرهم 

لطاؼوت، وبعضهم ذكر بعض تلن الصور الكفرٌة وهو تفسٌر منهم بالجزء والمثال وال با
 ضٌر، وهللا أعلم

وأكثر السلؾ فسروا الفتنة هاهنا بالشرن كموله تعالى: }َولَاتِلُوهُْم َحتَّى  لال ابن المٌم:" 
ِ َربِّنَا َما كُنَّا [، وٌدل علٌه لوله: }ثُمَّ لَْم تَكُْن فِتْ 5ٖٔال تَكُوَن فِتْنَةٌ{ ]البمرة: نَتُُهْم إِالَّ أَْن لَالُوا َوَّللاَّ

[، أي: لم ٌكن مال شركهم وعالبته وآخر أمرهم إال أن تبرإوا منه ُٖٕمْشِرِكٌَن{ ]األنعام:

                                                             

 .5ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: 1ٗ٘)
 .12ٖ/ٕ(:صٖٕ٘ٓ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٗٙ)
 .5ٖٓ-1ٖٓ/ٗ(:ص12ٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٗ2)
 .2ٖٓ/ٗ(:ص1٘ٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٗ1)
 .5ٖٓ/ٗ(:ص11ٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٗ5)
 .ٖٔٔ/ٗ(:ص5٘ٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1٘ٓ)
 .ٖٔٔ/ٗ(:ص5ٗٓٗالطبري)( انظر: تفسٌر 1٘ٔ)
 .1ٖٙ/ٕ(:صٖٕٗٓ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٕ٘)
 .1ٖٓ/ٗ(:ص1ٙٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖ٘)
، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 1ٖٕ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 5ٗٔ/ٕ(انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: 1٘ٗ)
 ، وؼٌرها.2ٓٔ/ٔ، معانً المرآن للنحاس: ٕٙٔ/ٕ
، 5ٕٓ/ٔ، والزجاج فً معانً المرآن وإعرابه: ٔٗٔ/ٔلن أٌضاً: الفراء فً معانً المرآن: (ولد ذهب إلى ذ1٘٘)

، والسمرلندي فً بحر العلوم: ٖٔٓ/ٗ، والطبري فً جامع البٌان: 1ٕوابن لتٌبة فً تفسٌر ؼرٌب المرآن: 
نً فً الوجوه ، والدامؽا1ٖٕ/ٔ، وابن الجوزي فً زاد المسٌر: ٓٗٗ/ٔ، والجصاص فً أحكام المرآن: ٕٔٓ/ٔ

، والبؽوي فً ٕٖٔ/ٔ، والواحدي فً الوسٌط: 2ٗٔ/ٔ، وابن العربً فً أحكام المرآن: 1ٖٗ-2ٖٗوالنظابر: 
 ، على اختبلؾ بٌنهم فً التعبٌر بلفظ الكفر أو الشرن.1ٕٗ/ٔمعالم التنزٌل: 

هب البٌضاوي فً أن المراد بالفتنة فً اآلٌة اإلخراج أو الشرن، وذ 2٘/ٔ(ذكر الزمخشري فً الكشاؾ: 1٘ٙ)
 2ٕٔ/ٔإلى أن المراد بها اإلخراج والشرن، وذهب أبو السعود فً إرشاد العمل السلٌم:  ٘ٔٔ/ٔأنوار التنزٌل: 

إلى أن المراد بها ما ارتكبه المشركون من اإلخراج والشرن وصد الناس عن اإلسبلم ابتداء وبماء، ولد ذهب 
 .ٖٖٓ/ٕر: إلى ذلن أٌضاً: ابن عاشور فً التحرٌر والتنوٌ

، والشوكانً فً فتح المدٌر: ٖ٘ٔ/ٔ، وابن كثٌر فً تفسٌره: ٖٙ/ٙ( منهم: الرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 1٘2)
، وانظر: البحر المحٌط 5ٓٔ/ٕ، واأللوسً فً روح المعانً ٖٙٗ/ٔ، وصدٌك خان فً فتح البٌان: ٖٕٖ/ٔ

 .5ٗٔ/ٕألبً حٌان: 
 .ٖٙٗ/ٔ، وفتح البٌان لصدٌك خان: ٖٙ/ٙازي: ، وانظر: مفاتٌح الؽٌب للرٖٕٖ/ٔ(فتح المدٌر: 1٘1)



: أنها الشرن الذي ٌدعو صاحبه إلٌه وٌماتل علٌه، وٌعالب من لم -أي: الفتنة-وأنكروه. وحمٌمتها
 .(1٘5)ٌفتن به"

 
 

 .(1ٙٓ)االبتبلء واالمتحان" تنة( فً كبلم العرب:"و)الف 
« الفتنة»{: "الصد عن سبٌل هللا، ومنع المإمنٌن، وإٌذاإهم؛ وَواْلِفتْنَةُ وٌعنً بـ}  
لد جاءت فً المرآن الكرٌم فً لوله تعالى: }إن الذٌن فتنوا المإمنٌن « إٌذاء المإمنٌن»بمعنى: 

 . (1ٙٔ)["ٓٔولهم عذاب الحرٌك{ ]البروج: والمإمنات ثم لم ٌتوبوا فلهم عذاب جهنم 
[، أي:" ال ٌزال هإالء الكفار 2َٕٔواَل ٌََزالُوَن ٌَُماتِلُونَكُْم{]البمرة: لوله تعالى: } 

 .(1ٕٙ)ٌماتلونكم أٌها المإمنون"
 .(1ٖٙ)لال الصابونً:" أي وال ٌزالون جاهدٌن فً لتالكم" 
مسلمٌن وأنهم ال ٌنفكون لال الزمخشري: " إخبار عن دوام عداوة الكفار لل 

 .(1ٙٗ)عنها"
[، أي :" حتى "ٌرجعوكم عن دٌنكم 2ٕٔلوله تعالى: }َحتَّى ٌَُردُّوكُْم َعْن ِدٌنِكُْم{]البمرة: 

 .(1ٙ٘)اإلسبلم إلى الكفر"
لال الصابونً:أي:" حتى ٌعٌدوكم إِلى الكفر والضبلل" 

(1ٙٙ). 
ٌدخل الجنة ، أى: ٌماتلونكم كى  و}حتى{ معناها التعلٌل كمولن : فبلن ٌعبد َّللاَّ حتى 
 .(1ٙ2)ٌرّدوكم

 .(1ٙ1)[، أي:"إن "لدروا على ردَّتكم"2ٕٔ]البمرة:{إِِن اْستََطاعُوالوله تعالى } 
 .(1ٙ5)أي: "ولن ٌستطٌعوا ذلن" لال ابن عثٌمٌن: 

لال الصابونً: أي:" إِن لدروا فهم ؼٌر نازعٌن عن كفرهم وعدوانهم" 
(12ٓ). 

أي :"وفٌه استبعاد الستطاعتهم، فهو كمول الرجل لعدوه : إن ظفرت  لال الماسمً: 
ًّ . وهو واثك أنه ال ٌظفر به" بً فبل تبك عل
(12ٔ). 

لال ابن عثٌمٌن:" ومثل هذه الجملة الشرطٌة تؤتً لبٌان العجز عن الشًء، كموله  
ض فانفذوا{ تعالى: }ٌا معشر الجن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من ألطار السموات واألر

 .(12ٕ)[ ؛ ومن المعلوم أنهم لن ٌستطٌعوا أن ٌنفذوا من ألطار السموات واألرض"ٖٖ]الرحمن: 
ونبه بموله : }إِِن اْستََطاعُوا{ أنهم ال ٌردونكم ، ألنهم ال ٌستطٌعون ،  لال الراؼب: " 

 .(12ٖ)تَتَّبَِع ِملَّتَُهْم{"وذلن نحو لوله : }َولَْن تَْرَضى َعْنَن اْلٌَُهوُد َواَل النََّصاَرى َحتَّى 

                                                             

 .5ٙٔ/ٖ(زاد المعاد: 1٘5)
، الصحاح للجوهري: ٖٖٗ/٘، لسان العرب البن منظور: 5ٕٙ/ٗٔ(انظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: 1ٙٓ)
ٙ/ٕٔ2٘. 
 .ٔ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1ٙٔ)
 .ٕ٘/ٖ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٖ/ٕ( انظر: محاسن التؤوٌل: 1ٕٙ)
 .ٖٕٔ/ٔ ( صفوة التفاسٌر:1ٖٙ)
 .5ٕ٘/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 1ٙٗ)
 .5ٖ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٙ٘)
 .ٖٕٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: 1ٙٙ)
 .5ٕ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الكشاؾ: 1ٙ2)
 .5ٖ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٙ1)
 .ٕ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1ٙ5)
 .ٖٕٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: 12ٓ)
 .5ٖ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 12ٔ)
 .ٕ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 12ٕ)
 .2ٗٗ/ٔالراؼب األصفهانً: ( تفسٌر 12ٖ)



لال الشوكانً: " لوله }وال ٌزالون{ ابتداء كبلم ٌتضمن اإلخبار من هللا عز وجل  
للمإمنٌن بؤن هإالء الكفار ال ٌزالون مستمرٌن على لتالكم وعداوتكم حتى ٌردوكم عن اإلسبلم 

باستعباد تمكنهم من ذلن إلى الكفر ان استطاعوا ذلن وتهٌؤ لهم منكم والتمٌد بهذا الشرط مشعر 
 .(12ٗ)ولدرتهم علٌه"

لال الشٌخ الشنمٌطً: "لوله تعالى }وال ٌزالون ٌماتلونكم حتى ٌردوكم عن دٌنكم إن   
استطاعوا{، لم ٌبٌن هنا هل استطاعوا ذلن أوال؟ ولكنه بٌن فً موضع آخر أنهم لم ٌستطٌعوا، 

لوله تعالى } اْلٌَْوَم ٌَبَِس الَِّذٌَن َكَفُروا ِمْن وأنهم حصل لهم الٌؤس من رد المإمنٌن عن دٌنهم، وهو 
 .(12٘)[ اآلٌة"ِٖدٌنِكُْم{}المابدة:
أي: و"من ٌرجع عن دٌن  [،2ٕٔ]البمرة:{َوَمْن ٌَْرتَِدْد ِمْنكُْم َعْن ِدٌنِهِ لوله تعالى: } 

 .(12ٙ)اإلسبلم إلى الكفر"
 .(122)على رّده إلٌه" ومن ٌرجع عن دٌنه إلى دٌنهم وٌطاوعهم لال الزمخشري:أي: " 
وبناء صٌؽة االفتعال من الردة المإذنة بالتكلؾ ، إشارة إلى أن من  لال الماسمً: " 

 .(121)باشر دٌن الحك ٌبعد أن ٌرجع عنه ، فهو متكلؾ فً ذلن"
 .(125)أي: "فٌموت على الكفر" [،2ٕٔ]البمرة:{فٌََُمْت َوهَُو َكافِرٌ لوله تعالى }  
 .(11ٓ)وت على الكفر"ثم ٌم لال الصابونً:" 
[، أي: "فمد بطل عمله الصالح فً 2َٕٔحبَِطْت أَْعَمالُُهْم{]البمرة: فَؤُولَبَِن لوله تعالى: } 

 .(11ٔ)الدارٌن وذهب ثوابه"
لال اآللوسً: " أي صارت أعمالهم الحسنة التً عملوها فً حالة اإلسبلم فاسدة  

 (11ٕ)بمنزلة ما لم تكن"
بطلت جمٌع مساعٌهم النافعة لهم ، وُرّدت، إذ ٌرفع األمان عن أي: "لال الماسمً:  

ْنٌَا{، وٌسمط ثوابهم ، فبل ٌجزون ثمة بحسناتهم فً }اآْلِخَرةِ }أموالهم وأهلهم   .(11ٖ)"{فًِ الدُّ
  
لال ابن عثٌمٌن: أي "اضمحلت ما لدموه من عمل صالح فً الدنٌا واآلخرة؛ فبل  

ٌا من لبول الحك، واالنشراح به؛ وال فً اآلخرة؛ ألن أعمالهم ٌستفٌدون بؤعمالهم شٌباً فً الدن
 .(11ٗ)ضاعت علٌهم بكفرهم"

 .(11٘)بطلت جمٌع مساعٌهم النافعة لهم ، وُرّدت"لال الماسمً: "أي:  
)حبط(: معناه بطل وفسد ومنه الحبط وهو فساد ٌلحك المواشً فً  لال الشوكانً: " 

بطونها من كثرة أكلها للكؤل فتنتفخ أجوافها وربما تموت من ذلن وفً هذه اآلٌة تهدٌد للمسلمٌن 
 .(11ٙ)لٌثبتوا على دٌن اإلسبلم"

                                                             

 .5ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: 12ٗ)
 .5ٕ/ٔ( أضواء البٌان: 12٘)
 .ٖ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 12ٙ)
 .5ٕ٘/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 122)
 .5ٖ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 121)
 .ٖ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 125)
 .ٖٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:11ٓ)
 .ٖٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:11ٔ)
 .ٓٔٔ/ٕ( روح المعانً: 11ٕ)
 .5ٖ/ٕمحاسن التؤوٌل: ( 11ٖ)
 .ٖ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 11ٗ)
 .5ٖ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 11٘)
 .5ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: 11ٙ)



لال الزمخشري: " وبها احتج الشافعً على أن الرّدة ال تحبط األعمال حتى ٌموت  
 .(112)علٌها. وعند أبى حنٌفة أنها تحبطها وإن رجع مسلماً"

لال البٌضاوي:" لٌد الردة بالموت علٌها فً إحباط األعمال كما هو مذهب الشافعً  
 .(111)رحمه هللا تعالى، والمراد بها األعمال النافعة"

: "الذٌن  [،أي2ٔٔرة:{]البمَوأُولَبَِن أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فٌَِها َخاِلُدونَ لوله تعالى: }  
 .(115)ارتدُّوا عن دٌنهم فماتوا على كفرهم ، هم أهل النار المخلَّدون فٌها"

 .(15ٓ)أي: أهلها المبلزمون لها"و} أَْصَحاُب النَّاِر{،  
أي ُمبلبِسوها وُمبلِزموها" لال أبو السعود:" 

(15ٔ). 
 .(15ٕ)وال نهاٌة"ٌعنً: " هم فٌها البثون لَْبثًا ، من ؼٌر أَمٍد  لال الطبري: 
 .(15ٖ)وهم مخلدون فً جهنم ، ال ٌخرجون منها أبدا"لال الصابونً:أي:" 
 الفوابد:

 من فوابد اآلٌة: أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هو مرجع الصحابة فً العلم؛ لموله تعالى: } ٌسؤلونن{. - ٔ
وأنهم ٌندمون، وٌسؤلون ومنها: اهتمام الصحابة رضً هللا عنهم بما ٌمع منهم من المخالفة؛  - ٕ

 عن حالهم فً هذه المخالفة؛ لموله تعالى: } ٌسؤلونن عن الشهر الحرام لتال فٌه {.
ومنها: أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌعلم كل األحكام؛ بل ال ٌعلم إال ما علمه هللا عّز وجّل؛ ولهذا  - ٖ

 أجاب هللا عن هذا السإال: } لل لتال فٌه كبٌر... {.
أن ٌجتهد، أو ال؟ والصواب أن له أن ٌجتهد؛ ثم  -ملسو هيلع هللا ىلص--بنً على هذه المسؤلة: هل للرسول وٌن

 إذا اجتهد فؤلره هللا صار اجتهاده بمنزلة الوحً.
ومنها: أن المتال فً الشهر الحرام من كبابر الذنوب؛ لموله تعالى: } لل لتال فٌه كبٌر {؛  - ٗ

باق؟ للعلماء فً ذلن لوالن؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحكم  وهل هذا الحكم منسوخ، أو

منسوخ؛ وأن المتال فً األشهر الحرم كان محرماً، ثم نسخ؛ المول الثانً: أن الحكم باٍق، وأن 
لوله تعالى: }ولاتلوا المشركٌن « إنه منسوخ»المتال فً األشهر الحرم حرام؛ دلٌل من لال: 

له تعالى: }ٌا أٌها النبً جاهد الكفار والمنافمٌن واؼلظ علٌهم{ ]التوبة: [ ، ولوٖٙكافة{ ]التوبة: 
ً فً شهر ذي المعدة2ٖ ؛ وهو شهر حرام؛ وأن ؼزوة تبون (ٔ)[ ، وأن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لاتل ثمٌفا

؛ وهو شهر حرام؛ والذي ٌظهر لً أن المتال فً األشهر الحرم باٍق على (ٕ)كانت فً رجب
جاب عن أدلة المابلٌن بالنسخ بؤن اآلٌات العامة كؽٌرها من النصوص العامة التً تحرٌمه؛ وٌ

تخصص؛ فهً مخصصة بموله تعالى: } لل لتال فٌه كبٌر {؛ وأما لتال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أجٌب عنه 
حرم؛ بؤنه لٌس لتال ابتداء؛ وإنما هو لتال مدافعة؛ ولتال المدافعة ال بؤس به حتى فً األشهر ال

إذا لاتلونا نماتلهم؛ فثمٌؾ كانوا تجمعوا لرسول هللا فخرج إلٌهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لٌؽزوهم؛ وكذلن 
الروم فً ؼزوة تبون تجمعوا له فخرج إلٌهم لٌدافعهم؛ فالصواب فً هذه المسؤلة أن الحكم باٍق، 

عتدوا علٌنا نماتلهم حتى فً الشهر وأنه ال ٌجوز ابتداء الكفار بالمتال فً األشهر الحرم؛ لكن إن ا
 الحرام.

 ومنها: أن األشهر لسمان: أشهر حرم؛ وأشهر ؼٌر حرم. - ٘

                                                             

 .5ٕ٘/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 112)
 . 2ٖٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 111)
 . 1ٖٗ/ٗ( صفوة التفاسٌر: 115)
 .ٖ٘/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: 15ٓ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابً السعود:15ٔ)
 .2ٖٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: 15ٕ)
 . 1ٖٗ/ٗ( صفوة التفاسٌر: 15ٖ)
 

 .ٕٓ٘/ٖراجع: زاد المعاد  (ٔ)
 .ٕٙ٘/ٖراجع: زاد المعاد  (ٕ)



وٌتفرع على هذه الفابدة: أن هللا ٌختص من خلمه ما شاء؛ فهنان أماكن حرام، وأماكن ؼٌر 
حرام؛ وأزمنة حرام، وأزمنة ؼٌر حرام؛ وهنان رسل، وهنان مرَسل إلٌهم؛ وهنان صدٌمون، 

 وهنان من دونهم؛ وهللا عّز وجّل كما ٌفاضل بٌن البشر ٌفاضل بٌن األزمنة، واألمكنة.
ومن فوابد اآلٌة: أن الذنوب تنمسم إلى لسمٌن: صؽابر، وكبابر؛ وكل منهما درجات؛ ولهذا  - ٙ

الناس؛ فمنهم من لال:  ؛ وحدُّ الكبابر اختلؾ فٌه ألوال(ٖ)«أال أنببكم بؤكبر الكبابر»لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
إن الكبابر معدودة؛ وذهب ٌتتبع كل نص لال فٌه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: هذا من الكبابر؛ وعّدها سرداً؛ 

؛ لٌست معٌنة: هذه، -أي ضابطاً ٌجمعها  -ومنهم من لال: إن الكبابر محدودة؛ ٌعنً أن لها حداً 
كل ذنب لعن فاعله فهو كبٌرة؛ ولال بعضهم:  :وهذه، وهذه؛ ثم اختلفوا فً الضابط، فمال بعضهم

كل ذنب فٌه حّد فً الدنٌا فهو كبٌرة؛ ولال بعضهم: كل ذنب فٌه وعٌد فً اآلخرة فهو كبٌرة؛ 
لكن شٌخ اإلسبلم رحمه هللا لال فً بعض كبلم له: إن الكبٌرة كل ما رتب علٌه عموبة خاصة 

و نفً إٌمان؛ أو تبرإاً منه؛ أو ؼٌر ذلن؛ فالذنب سواء كانت لعنة؛ أو ؼضباً؛ أو حداً فً الدنٌا؛ أ
إذا لٌل: ال تفعل كذا؛ أو حرم علٌن كذا؛ أو ما أشبه ذلن بدون أن ٌجعل عموبة خاصة بهذا 

؛ -فإنه ٌكون من الكبابر  -أيَّ عموبة كانت  -الذنب فهو صؽٌرة؛ أما إذا رتب علٌه عموبة 
من »وهً البراءة منه، كما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص:  -ة فالؽش مثبلً كبٌرة؛ ألنه رتب علٌه عموبة خاص

؛ كون اإلنسان ال ٌحب ألخٌه ما ٌحب لنفسه كبٌرة؛ ألنه رتب علٌه عموبة (ٗ)«ؼش فلٌس منً
؛ وكون اإلنسان (٘)«ال ٌإمن أحدكم حتى ٌحب ألخٌه ما ٌحب لنفسه: »-ملسو هيلع هللا ىلص--خاصة؛ وهً لوله 
؛ وعدوانه (ٙ)«من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌكرم جاره: »-ملسو هيلع هللا ىلص--ة؛ لموله ال ٌكرم جاره كبٌر

وهللا ال ٌإمن، وهللا ال ٌإمن، وهللا ال ٌإمن، لالوا: »على جاره أكبر؛ ولهذا لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 
بط ألرب الضوابط فً ؛ وهذا الضا(2)«ومن ٌا رسول هللا؟ لال: الذي ال ٌؤمن جاره بوابمه

تعرٌؾ الكبٌرة؛ ولكن مع هذا ال نمول: إن هذه الكبابر سواء؛ بل من الكبابر ما ٌمرب أن ٌكون 

من الصؽابر على حسب ما رتب علٌه من العموبة؛ فمطاع الطرٌك مثبلً أعظم جرماً من 
 اللصوص.

الحرم؛ لموله تعالى: }  ومن فوابد اآلٌة: أن الصد عن سبٌل هللا أعظم من المتال فً األشهر - 2
وصد عن سبٌل هللا وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند هللا {؛ وٌحتمل أن 

 مجموع هذه األفعال األربعة أكبر عند هللا من المتال؛ ال أن كل واحد منها أكبر عند هللا.
خٌر فهو صاد عن ومنها: أن أعظم الذنوب أن ٌصد اإلنسان عن الحك؛ فكل من صد عن ال - 1

 -سبٌل هللا؛ ولكن هذا الصد ٌختلؾ باختبلؾ ما صد عنه؛ من صد عن اإلٌمان فهو أعظم شًء 
مثل مشركً لرٌش؛ ومن صد عن شًء ألل، كمن صد عن تطوع مثبلً فإنه أخؾ؛ ولكن ال شن 

 أن هذا جرم؛ فالنهً عن المعروؾ من صفات المنافمٌن.
رام؛ ولذلن صور متعددة؛ فمد ٌكون بمنع الناس من ومنها: عظم الصد عن المسجد الح - 5

ًّ األمر: أنا ال أمنعهم؛ ولكننً أنظمهم؛ ألن الناس ٌمتل بعضهم بعضاً لو  الحج؛ ولكن لو لال ول

                                                             
، وأخرجه ٕٗ٘ٙ: ما لٌل فً شهادة الزور، حدٌث رلم ٓٔ، كتاب الشهادات، باب 5ٕٓأخرجه البخاري ص (ٖ)

 .12[ ٖٗٔ] 5ٕ: الكبابر وأكبرها، حدٌث رلم 1ٖ، كتاب اإلٌمان، باب 5ٖٙمسلم ص
[ ٗٙٔ] 1ٕٗ: لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص من ؼشنا فلٌس منا، حدٌث رلم ٖٗ، كتاب اإلٌمان، باب 5٘ٙأخرجه مسلم ص (ٗ)

ٕٔٓ. 
: ٖٔ: من اإلٌمان أن ٌحب ألخٌه ما ٌحب لنفسه، حدٌث رلم 2، كتاب اإلٌمان، باب ٖأخرجه البخاري ص (٘)

ٌمان أن ٌحب ألخٌه المسلم ما ٌحب لنفسه من : الدلٌل على أن من خصال اإل2ٔ، باب 11ٙوأخرجه مسلم ص
 .٘ٗ[ 2ٔ] 2ٓٔالخٌر، حدٌث رلم 

: من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فبل ٌإذ جاره، حدٌث رلم ٖٔ، كتاب األدب، باب 5ٓ٘أخرجه البخاري ص (ٙ)
 : الحث على إكرام الجار والضٌؾ ولزوم الصمت إال5ٔ، كتاب اإلٌمان، باب 11ٙ، وأخرجه مسلم ص5ٔٓٙ

 .2ٗ[ 2ٗ] 2ٖٔعن الخٌر...، حدٌث رلم 
، واللفظ ٙٔٓٙ: إثم من ال ٌؤمن جاره بوابمه، حدٌث رلم 5ٕٔ، كتاب األدب، باب 5ٓ٘أخرجه البخاري ص (2)

 2ٕٔ: بٌان تحرٌم إٌذاء الجار، حدٌث رلم 1ٔ، كتاب اإلٌمان باب 11ٙله، وأخرجه مسلم بطرٌك أخرى ص
[2ٖ ]ٗٙ. 



اجتمعوا جمٌعاً؛ فهل نمول: إن هذا من باب السٌاسة الجابزة، كمنع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من ال ٌصلح 
أو نمول: إن فً هذا نظراً؟ هذه المسؤلة تحتاج إلى نظر بعٌد؛ وهل مراعاة ؟ (ٔ)للجهاد من الجهاد

 المصالح بالنسبة للعموم تمضً على مراعاة المصالح بالنسبة للخصوص؛ أو ال؟.
ولد ٌكون الصد بإلهابهم، وإشؽالهم عن فعل العبادات؛ ولد ٌكون بتحمٌر العبادات فً أنفسهم؛ 

 ب الناس حتى ٌشكوا فً دٌنهم، وٌَدعوه.ولد ٌكون بإلماء الشبهات فً للو
ومن فوابد اآلٌة: تمدٌم ما ٌفٌد العلٌّة؛ لموله تعالى: } عن الشهر الحرام لتال فٌه {؛  - ٓٔ

المسإول عنه المتال فً الشهر الحرام؛ لكنه لدم الشهر الحرام؛ ألنه العلة فً تحرٌم المتال؛ ومن 
وال تمربوهن  و أذًى فاعتزلوا النساء فً المحٌضذلن لوله تعالى: }وٌسؤلونن عن المحٌض لل ه

[ ؛ فمدم العلة على الحكم لتنفر النفوس من الفعل لبل الحكم به؛ فٌمع ٕٕٕحتى ٌطهرن{ ]البمرة: 
 الحكم ولد تهٌؤت النفوس لبلستعداد له، ولبوله.

ه تعالى: } ومن فوابد اآلٌة: تفاوت الذنوب؛ لموله تعالى: } لل لتال فٌه كبٌر { إلى لول - ٔٔ
أكبر عند هللا {؛ وبتفاوت الذنوب ٌتفاوت اإلٌمان؛ ألنه كلما كان الذنب أعظم كان نمص اإلٌمان 

؛ فٌكون فً ذلن رد (ٕ)«ال ٌزنً الزانً حٌن ٌزنً وهو مإمن»به أكبر، كما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
ألوال؛ منهم من لال: إن اإلٌمان على من أنكروا زٌادة اإلٌمان، ونمصانه؛ وللناس فً ذلن ثبلثة 

ٌزٌد، وٌنمص؛ ومنهم من لال: إن اإلٌمان ال ٌزٌد، وال ٌنمص؛ ومنهم من لال: إن اإلٌمان ٌزٌد، 
وال ٌنمص؛ وبحث ذلن على وجه التفصٌل، والترجٌح فً كتب العمابد؛ والراجح أن اإلٌمان 

 ٌزٌد، وٌنمص.
مإمنٌن بما جرى من الكافرٌن ممابل فعل ومن فوابد اآلٌة: تسلٌة هللا عّز وجّل لل - ٕٔ

 المإمنٌن، حٌث لاتلوا فً الشهر الحرام.
ومنها: أن من كان ألوم بطاعة هللا فهو أحك الناس بالمسجد الحرام؛ لموله تعالى: }  - ٖٔ

وإخراج أهله منه{؛ فمع أن المشركٌن ساكنون فً مكة؛ لكنهم لٌسوا أهله، كما لال تعالى: }وما 
 [ .ٖٗءه إن أولٌاإه إال المتمون{ ]األنفال: كانوا أولٌا

 ومنها: التحذٌر من الفتنة؛ لموله تعالى: } والفتنة أكبر من المتل {. - ٗٔ
أكبر من لتلهم؛ ألن ؼاٌة ما فً لتلهم أن  -وهً صد الناس عن دٌنهم  -ومنها: أن الفتنة  - ٘ٔ

لفاتتهم الدنٌا واآلخرة؛ وكثٌر من تفوتهم الحٌاة الدنٌا؛ أما صدهم عن اإلٌمان لو صدوا عنه 
الناس ٌؤتون إلى مواضع الفتن وهم ٌرون أنهم لن ٌفتتنوا؛ ولكن ال ٌزال بهم األمر حتى ٌمعوا 

من سمع بالدجال فلٌنؤ عنه فإن الرجل ٌؤتٌه وهو »فً فتنة؛ ولهذا لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الدجال: 
؛ المهم أن اإلنسان ال ٌعرض (ٖ)«ن الشبه حتى ٌتبعهٌحسب أنه مإمن فبل ٌزال به لما معه م

 نفسه للفتن؛ فكم من إنسان ولع فً موالع الفتن وهو ٌرى نفسه أنه سٌتخلص، ثم ال ٌتخلص.
ومن فوابد اآلٌة: حرص المشركٌن على ارتداد المإمنٌن بكل وسٌلة ولو أدى ذلن إلى  - ٙٔ

حتى ٌردوكم عن دٌنكم إن استطاعوا {؛ ولهذا كان المتال؛ لموله تعالى: } وال ٌزالون ٌماتلونكم 
الؽزو الفكري، والؽزو األخبللً أعظم من الؽزو السبلحً؛ ألن هذا ٌدخل على األمة من حٌث 
ال تشعر؛ وأما ذان فصدام مسلح ٌنفر الناس منه بالطبٌعة؛ فبل ٌمكنون أحداً أن ٌماتلهم؛ أما هذا 

فانظر كٌؾ أفسد الؽزو الفكري والخلمً على األمة  ؛فسبلح فتان ٌفتن باألمة من حٌث ال تشعر
 اإلسبلمٌة أمور دٌنها، ودنٌاها؛ ومن تؤمل التارٌخ تبٌن له حمٌمة الحال.

                                                             
، وأخرجه ٕٗٙٙ: بلوغ الصبٌان وشهادتهم، حدٌث رلم 1ٔ، كتاب الشهادات، باب ٕٔٔراجع البخاري ص (ٔ)

 .1ٙ1ٔ[ 5ٔ] 1ٖ2ٗ: بٌان سن البلوغ، حدٌث رلم ٖٕ، كتاب اإلمارة، باب ٖٔٓٔمسلم ص
، 2ٕ٘ٗ: النهً بؽٌر إذن صاحبه، حدٌث رلم ٖٓ، كتاب المظالم والؽصب، باب 5٘ٔأخرجه البخاري ص (ٕ)
 .2٘[ ٓٓٔ] ٕٓٔ: بٌان نمصان اإلٌمان بالمعاصً...، حدٌث رلم ٕٗ، باب 5ٓٙرجه مسلم صوأخ

: خروج ٗٔ، كتاب المبلحم، باب 2ٖ٘ٔ، وأخرجه أبو داود صٕٙٔٔٓ، حدٌث رلم ٖٔٗ/ٗأخرجه أحمد ج (ٖ)
 .ٖٓ/ٖ، واللفظ ألحمد، ولال األلبانً فً صحٌح أبً داود: صحٌح 5ٖٔٗالدجال، حدٌث رلم 



ومن فوابد اآلٌة: تٌبٌس الكافرٌن أن ٌردوا المإمنٌن كلهم عن الدٌن؛ لموله تعالى: } إن  - 2ٔ
ون فً آخر الزمان، فتهب رٌح تمبض استطاعوا {؛ ولكن لن ٌستطٌعوا حتى ٌؤتً أمر هللا، وٌك

 نفس كل مإمن حتى ال ٌبمى إال شرار الخلك.
ومنها: الحذر من الكافرٌن؛ لموله تعالى: } وال ٌزالون ٌماتلونكم حتى ٌردوكم عن دٌنكم  - 1ٔ

{؛ وكلمة: } ال ٌزالون { تفٌد االستمرار، وأنه لٌس فً ولت دون ولت، وأن محاولتهم ارتداد 
 دٌنهم مستمرة.المسلمٌن عن 

ومنها: أن الردة مبطلة لؤلعمال إذا مات علٌها؛ لموله تعالى: } ومن ٌرتدد منكم عن دٌنه  - 5ٔ
 فٌمت وهو كافر فؤولبن حبطت أعمالهم {.

ومنها: أن من ارتد عن دٌنه، ثم عاد إلٌه لم ٌبطل عمله السابك؛ لموله تعالى: } فٌمت  - ٕٓ
 وهو كافر {.

د مخلد فً النار؛ لموله تعالى: } أولبن حبطت أعمالهم فً الدنٌا واآلخرة ومنها: أن المرت - ٕٔ
 وأولبن أصحاب النار هم فٌها خالدون {.

ومنها: أن المرتد ال ٌعامل فً الدنٌا بؤحكام المإمنٌن؛ لموله تعالى: } فؤولبن حبطت  - ٕٕ
ال ٌدفن مع المسلمٌن، وال أعمالهم فً الدنٌا واآلخرة {؛ فبل ٌؽسل، وال ٌكفن، وال ٌصلى علٌه، و

ٌرث؛ وأما أن ٌورث فمد اختار شٌخ اإلسبلم أنه ٌرثه ألاربه المسلمون؛ ولكن الصحٌح أنه ال 
 .(ٔ)فً حدٌث أسامة: "ال ٌرث المسلم الكافر، وال الكافر المسلم" -ملسو هيلع هللا ىلص--توارث؛ لعموم لوله 

 المرآن
ُ َغفُوٌر }إِن  ال ِذٌَن آَمنُوا َوال ِذٌَن هَ  ِ َوّللا  ِ أُولَئَِن ٌَْرُجوَن َرْحَمَت ّللا  اَجُروا َوَجاَهُدوا فًِ َسبٌِِل ّللا 

 [2ٕٔ({ ]البمرة : 2َٕٔرِحٌٌم )
 التفسٌر:

إن الذٌن َصدَّلوا باهلل ورسوله وعملوا بشرعه والذٌن تركوا دٌارهم، وجاهدوا فً سبٌل هللا، 
 هللا ؼفور لذنوب عباده المإمنٌن، رحٌم بهم رحمة واسعة.أولبن ٌطمعون فً فضل هللا وثوابه. و

 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:
أخرج الطبري بسنده الصحٌح عن "المعتمر بن سلٌمان ، عن أبٌه ، أنه حدثه رجل ، أحدها: 

عن أبً السَّوار ، ٌحدثه عن جندب بن عبد هللا لال : لما كان من أمر عبد هللا بن جحش 
الحضرمً ما كان ، لال بعض المسلمٌن : إن لم ٌكونوا أصابوا فً سفرهم  وأصحابه وأمر ابن

ِوْزًرا ، فلٌس لهم فٌه أجٌر. فؤنزل هللا : }إّن الذٌن آمنوا والذٌن هاجروا وجاهدوا  -أظنه لال:  -
 .(15ٗ)فً سبٌل هللا أولبن ٌرجون رحمة هللا وهللا ؼفور رحٌم{ "

 -الحسن عن جندب بن عبد هللا لال : "بعث رسول هللاوأخرج ابن أبً حاتم بسنده والثانً: 
رهطا ، وبعث علٌهم عبد هللا بن جحش ، فمال بعض المشركٌن : ان لم ٌكونوا اصابوا  -ملسو هيلع هللا ىلص

وزرا فلٌس لهم اجر، فؤنزل هللا عز وجل : }ان الذٌن امنوا والذٌن هاجروا وجهدوا فً سبٌل هللا 
 .(15٘)هللا ؼفور رحٌم{ "اولبن ٌرجون رحمت هللا و

والثالث: ونمل ابن ظفر عن الزهري لال: طلما فرج هللا عن أهل تلن السرٌة ما كانوا فٌه من 
الؽم؛ لمتالهم فً الشهر الحرام طمعوا فً الثواب. فمالوا: ٌا نبً هللا أنطمع أن تكون هذه ؼزوة 

  .(15ٙ)نعطى فٌها أجر المجاهدٌن؟ فنزلت هذه اآلٌة"

                                                             
؛ وأخرجه 2ٙٗٙ: ال ٌرث المسلم الكافر...، حدٌث رلم ٕٙ، كتاب الفرابض، باب ٘ٙ٘البخاري ص أخرجه (ٔ)

 .ٗٔٙٔ[ ٔ] ٓٗٔٗ: ال ٌرث المسلم الكافر...، حدٌث رلم ٖٕ، كتاب الفرابض، باب 5٘1مسلم ص
 . 5ٖٔ/ٗ(:ص ٕٓٔٗ( تفسٌر الطبري)15ٗ)
 .11ٖ/ٕ(:ص ٕٓٗٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)15٘)
" رواٌة ٌزٌد بن رومان عن عروة ولرون ابن ٗٓٙ-ٖٓٙ/ ٔوانظر: "الدر المنثور" "، ٗٗ٘/ٔ( العجاب: 15ٙ)

" و"أسباب ٘ٓٙ/ ٔ" و"السٌرة" البن هشام "1ٕٓٗ" "ٕٖٓ/ ٗإسحاق به الزهري انظر "تفسٌر الطبري" "
ب نزول " هذا ولد علك الناسخ فً الهامش هنا "لد تمدم فً المولة السابمة ما ٌتعلك بسبٕٙالنزول" للواحدي "ص

 هذه اآلٌة أًٌضا".



ري" روى أن عبد َّللاَّ بن جحش وأصحابه حٌن لتلوا الحضرمً ، ظّن لال الزمخش 
" }ِ لوم أنهم إن سلموا من اإلثم فلٌس لهم أجر ، فنزلت: }أُولبَِن ٌَْرُجوَن َرْحَمَت َّللاَّ
(152) . 

إّن الذٌن َصدَّلوا باهلل وبرسوله  [؛ ٌعنً"1ٕٔلوله تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا {]البمرة :  
 .(151)اء به"وبما ج

لال الماسمً: أي صدلوا" بحرمة الشهر فً نفسه وجواز لتال المخرجٌن أهل المسجد  
 .(155)الحرام منه"
و)اإلٌمان( فً اللؽة:" التصدٌك: لال تعالى عن إخوة ٌوسؾ لابلٌن ألبٌهم: }وما أنت  

زم للمبول [؛ وأما فً الشرع فهو التصدٌك المستل1ٕٔبمإمن لنا ولو كنا صادلٌن{ ]البمرة: 
 .(5ٓٓ)واإلذعان"
الذٌن هجروا ُمساكنة المشركٌن  [؛ أي: و"1ٕٔلوله تعالى: }َوالَِّذٌَن َهاَجُروا{]البمرة:  

فً أمصارهم ومجاورتهم فً دٌارهم ، فتحولوا عنهم ، وعن جوارهم وببلدهم ، إلى ؼٌرها 
 .(5ٓٔ)هجرة"

 .(5ٕٓ)لال الصابونً: " أي: والذٌن فارلوا األهل واألوطان" 
لال الشوكانً: " الهجرة معناها االنتمال من موضع إلى موضع وترن األول إلٌثار  

الثانً والهجر ضد الوصل والتهاجر التماطع والمراد بها هنا الهجرة من دار الكفر إلى دار 
 .(5ٖٓ)اإلسبلم"

 .(5ٓٗ)لال الماسمً: " فتركوا مكة وعشابرهم إذ أخرجوا من المسجد الحرام" 
 .(5ٓ٘)" فارلوا عشابرهم ومنازلهم وأموالهم" لال البؽوي: 

وأصل المهاجرة : ")المفاعلة(، من هجرة الرجل الرجَل و)الهجر( فً اللؽة: الترن؛   
 .(5ٓٙ)للشحناء تكون بٌنهما ، ثم تستعمل فً كل من هجر شٌبًا ألمر كرهه منه"

رن األول لال المرطبً: " والهجرة معناها االنتمال من موضع إلى موضع ، ولصد ت 
إٌثارا للثانً. والهجر ضد الوصل. ولد هجره هجرا وهجرانا ، واالسم الهجرة. والمهاجرة من 
أرض إلى أرض ترن األولى للثانٌة. والتهاجر التماطع. ومن لال : المهاجرة االنتمال من البادٌة 

رٌن على إلى الحاضرة فمد أوهم ، بسبب أن ذلن كان األؼلب فً العرب ، ولٌس أهل مكة مهاج
 .(5ٓ2)لوله"

 : (5ٓ1)و)الهجر( فً الشرع له معنٌان 
المهاجر من هجر ما »أحدهما: معنى عام: وهو هجر ما حرم هللا عّز وجّل، كما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(ٕ)«نهى هللا عنه
 والثانً: معنى خاص: وهو أن ٌهجر اإلنسان بلده ووطنه هلل ورسوله، بؤن ٌكون هذا البلد بلد
كفر ال ٌمٌم فٌه اإلنسان دٌنه؛ فٌهاجر من أجل إلامة دٌن هللا، وحماٌة نفسة من الزٌػ، كما جاء 

                                                             

 .5ٕ٘/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 152)
 .2ٖٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: 151)
 .5ٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 155)
 .ٕٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٓٓ)
 .1ٖٔ-2ٖٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: 5ٓٔ)
 .1ٖٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٕٓ)
 .1ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: 5ٖٓ)
 .5ٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5ٓٗ)
 .1ٕٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 5ٓ٘)
 .1ٖٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: 5ٓٙ)
 .ٓ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5ٓ2)
 .ٕٙ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٓ1)

 .ٓٔ: المسلم من سلم المسلمون من لسانه وٌده، حدٌث رلم ٗ، كتاب اإلٌمان، باب ٖأخرجه البخاري ص (ٕ)



من كانت هجرته لدنٌا ٌصٌبها، أو امرأة ٌنكحها، فهجرته إلى ما هاجر »فً الحدٌث صحٌح: 
 ؛ والمراد بالهجرة فً اآلٌة ما ٌشمل المعنٌٌن: العام، والخاص.(ٖ)«إلٌه

الهجر: مفارلة اإلنسان ؼٌره ، إما بالبدن أو بالنسٌان والملب ، لال الراؼب: "  
والهاجرة الساعة التً تمنع عن السٌر كؤنها هجرت الناس بحرها ، والهجار حبل ٌشد به الفحل 
ً لهجرانه اإلبل ، وجعل بناإه على بناء اآلالت ، كالعمال والزمام ، والهجر :  ، فٌصٌر سببا

لٌل : هجر فبلن إذا هدى عن لصد واهجر المرٌض إذا هذي عن ؼٌر الكبلم المهجور لمبحه ، و
لصد والجهد : تحمل المشمة ومجاهدة العدو ومماومته ببذل الجهد ، وجهدت رأًٌ واجتهدته 

 .(5ٓ5)أتعبته بالفكر والنظر"
ِ{ ]البمرة :  لوله تعالى:   وجاهدوا األعداء إلعبلء[، اي: "1ٕٔ}َوَجاَهُدوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
 .(5ٔٓ)دٌن هللا"

 .(5ٔٔ)ولاتلوا وحاربوا" لال الطبري: " 
وأصل )المجاهدة(: ")المفاعلة( من لول الرجل: لد َجَهد فبلن فبلنًا على كذا، إذا  

كَربَه وشّك علٌه"
(5ٕٔ). 

 .(5ٖٔ)واالجتهاد والتجاهد : "بذل الوسع والمجهود"  
معناه الطالة، كما لال تعالى: فـ)الجهاد( هو بَْذلَُن الجهد ألمر مطلوب؛ والجهد  

[ ٌعنً إال طالتهم؛ وهو ٌؽلب على بذل الجهد فً 25}والذٌن ال ٌجدون إال جهدهم{،  ]التوبة: 
لتال األعداء؛ وإال فكل أمر شاق تبذل فٌه الطالة فإنه جهاد؛ ولهذا كان جهاد النفس ٌسمى 

رجعنا من » أنه لما رجع من تبون لال: جهاداً؛ ولكن ال صحة للحدٌث الذي ٌذكر عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
ٌعنً: جهاد النفس؛ ولكن ال شن أن النفس تحتاج إلى  (ٔ)«الجهاد األصؽر إلى الجهاد األكبر

 .(5ٔٗ)مجاهدة لحملها على فعل الطاعة، وترن المعصٌة

ِ{ و}   .(5ٔ٘)، ٌعنً: "طرٌمه ودٌنه"َسبٌِِل َّللاَّ
 .(5ٔٙ)لال البؽوي: فً "طاعة هللا" 
أي : أولبن"ٌطمعون أن [؛ 1ٕٔلوله تعالى: } أولبن ٌرجون رحمة هللا {]البمرة: 

 .(5ٔ2)ٌرحمهم هللا فٌدخلهم جنته بفضل رحمته إٌاهم"
لال الصابونً: " أي أولبن الموصوفون باألوصاؾ الحمٌدة ، هم الجدٌرون أن ٌنالوا  
 .(5ٔ1)رحمة هللا"
ٌرجون{ بعد تلن األوصاؾ المادحة لال الشوكانً: " "معناه ٌطمعون، وإنما لال } 

التً وصفهم بها ألنه ال ٌعلم أحد فً هذه الدنٌا أنه صابر إلى الجنة ولو بلػ فً طاعة هللا كل 
 .(5ٔ5)مبلػ"

 . (5ٕٓ)لال الماسمً: أي ٌرجون: "جنته على إٌمانهم وهجرتهم وجهادهم" 

                                                             
رجه مسلم ، وأخٔ: كٌؾ كان بدء الوحً...، حدٌث رلم ٔ، كتاب الوحً، باب ٔأخرجه البخاري ص (ٖ)
 .5ٓ2ٔ[ ٘٘ٔ] 5ٕ2ٗ: لوله ملسو هيلع هللا ىلص: "إنما األعمال بالنٌات"، حدٌث رلم ٘ٗ، كتاب اإلمارة، باب 5ٔٓٔص
 .1ٗٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 5ٓ5)
 . 1ٖٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٔٓ)
 .1ٖٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: 5ٔٔ)
 .1ٖٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: 5ٕٔ)
 .ٓ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5ٖٔ)

 .2ٕٔظر: األسرار المرفوعة فً األخبار الموضوعة صان (ٔ)
 .ٖٙ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٔٗ)
 .1ٖٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: 5ٔ٘)
 .1ٕٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 5ٔٙ)
 .1ٖٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: 5ٔ2)
 .ٖٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٔ1)
 .1ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: 5ٔ5)



 .(5ٕٔ)لال البؽوي: " أخبر أنهم على رجاء الرحمة" 
} إن { باسم اإلشارة للبعٌد ٌدل على علو همتهم؛ فٌكون فً ذلن تنوٌه وتصدٌر خبر   

 :(5ٕٕ)بذكرهم من وجهٌن
 األول: اإلشارة إلٌهم بما ٌدل على الرفعة والعلو.

 والثانً: أن تعدد المبتدأ ٌجعل الجملة الواحدة كالجملتٌن؛ فٌكون فً ذلن توكٌد على توكٌد.
لرٌب؛ ومعلوم أن الطمع بما هو لرٌب ال و)الرجاء(:" الطمع فً حصول ما هو  

ٌكون لرٌباً إال بفعل ما ٌكون لرٌباً به؛ وهإالء فعلوا ما تكون الرحمة لرٌبة منهم؛ والذي فعلوه: 
اإلٌمان، والهجرة، والجهاد؛ فإذا لم ٌْرُج هإالء رحمة هللا فمن الذي ٌرجوها؟!! فهإالء هم أهل 

 .(5ٕٖ)حسن الظن ال بد له من أسباب"الرجاء؛ فالرجاء ال بد له من أسباب؛ و

}وٌرجون{ معناه ٌطمعون وٌستمربون، وإنما لال "ٌرجون" ولد لال المرطبً: " 
مدحهم ألنه ال ٌعلم أحد فً هذه الدنٌا أنه صابر إلى الجنة ولو بلػ فً طاعة هللا كل مبلػ ، 

 ألمرٌن:
 أحدهما: ال ٌدري بما ٌختم له. 
 .والثانً : لببل ٌتكل على عمله

والرجاء ٌنعم ، والرجاء أبدا معه خوؾ وال بد ، كما أن الخوؾ معه رجاء، والرجاء من  
األمل ممدود ، ٌمال : رجوت فبلنا رجوا ورجاء ورجاوة ، ٌمال : ما أتٌتن إال رجاوة الخٌر. 

 :  (5ٕٗ)وترجٌته وارتجٌته ورجٌته وكله بمعنى رجوته ، لال بشر ٌخاطب بنته
 ٌابً           إذا ما المارظ العنزي آبافرجً الخٌر وانتظري إ

وما لً فً فبلن رجٌة ، أي ما أرجو. ولد ٌكون الرجو والرجاء بمعنى الخوؾ ، لال هللا تعالى 
ِ َولَاراً{ ]نوح :   : (5ٕ٘)[ أي ال تخافون عظمة هللا ، لال أبو ذإٌبٖٔ: }َما لَكُْم ال تَْرُجوَن ّلِلَّ

 وخالفها فً بٌت نوب عوامل     إذا لسعته النحل لم ٌرج لسعها   
 أي لم ٌخؾ ولم ٌبال. 

: ناحٌة الببر وحافتاها ، وكل ناحٌة رجا. والعوام من الناس  -ممصور  -والرجا  
 .(5ٕٙ)ٌخطبون فً لولهم : ٌا عظٌم الرجا ، فٌمصرون وال ٌمدون"

؛ -هم أي أن ٌرحم -والمراد بـ)الرحمة( هنا "ٌحتمل أن تكون الرحمة التً هً صفته  
وٌحتمل أن ٌكون المراد ما كان من آثار رحمته؛ ولد ثبت فً الصحٌح أن هللا تعالى لال للجنة: 

؛ فجعل المخلوق رحمة له؛ ألنه من آثار رحمة هللا؛ ولهذا (ٕ)«أنت رحمتً أرحم بن من أشاء»
؛ أما الرحمة التً هً وصفه فهً شًء آخر؛ فاآلٌة محتملة للمعنٌٌن؛ « أرحم بن»لال: 

 .(5ٕ2)كبلهما متبلزمان؛ ألن هللا إذا رحم عبداً أدخله الجنة التً هً رحمته"و
ُ َؼفُوٌر َرِحٌمٌ  لوله تعالى: }  ساتر ذنوَب عباده بعفوه  [؛ أي: وهللا"1ٕٔ{]البمرة: َوَّللاَّ

 .(5ٕ1)عنها ، متفضل علٌهم بالرحمة"

                                                                                                                                                                               

 .5ٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5ٕٓ)
 .5ٕٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 5ٕٔ)
 .ٗٙ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:5ٕٕ)
 .ٗٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5ٕٖ)
 .ٖٕٔ/ٔ، وانظر: جمهرة األمثال ألبً هبلل العسكري: 2ٗ( دٌوانه: 5ٕٗ)
 .55ٗ/٘(، وانظر: خزانة األدب:1ٖٔٔ، وتخرٌجه فٌه:صٓٗٔ( شرح أشعار الهذلٌٌن:5ٕ٘)
 .ٓ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5ٕٙ)

، 1٘ٓٗ: لوله تعالى: )وتمول هل من مزٌد(، حدٌث رلم ٔ، كتاب التفسٌر، باب ٗٔٗأخرجه البخاري ص (ٕ)
: النار ٌدخلها الجبارون...، حدٌث رلم ٖٔ، كتاب الجنة وصفة نعٌمها وأهلها، باب 2ٕٔٔوأخرجه مسلم ص

2ٔ2ٕ [ٖٗ ]ٕ1ٗٙ. 
 .ٗٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٕ2)
 .5ٖٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: 5ٕ1)



 .(5ٕ5)لال الصابونً: " وهللا عظٌم المؽفرة ، واسع الرحمة" 

ِحٌٌم { بما تجاوز عن لتالهم لال   الماسمً: "} َوَّللّاُ َؼفُوٌر { لهتكهم حرمة الشهر : } رَّ
 .(5ٖٓ)، مع لٌام دلٌل الحرمة فلم ٌعالبهم"

صلى هللا علٌه -أخرج ابن ابً حاتم بسنده عن السدى : "ثم رجع إلى اصحاب النبً  
وا فً سبٌل هللا اولبن ٌرجون ، فؽفر لهم فمال : }ان الذٌن امنوا والذٌن هاجروا وجهد-وسلم

 .(5ٖٔ)رحمة هللا وهللا ؼفور رحٌم{"
هنا مع أن هإالء لاموا بؤعمال « الؽفور»ولد ٌمول لابل: "ما محل ذكر اسم هللا  
 صالحة؟ 
الجواب: أن المابم باألعمال الصالحة لد ٌحصل منه شًء من التفرٌط، والتمصٌر؛  

فواضح مناسبته؛ ألن « الرحٌم»بعد السبلم؛ وأما ذكر  ولذلن شرع للمصلً أن ٌستؽفر هللا ثبلثاً 
 .(5ٖٕ)كل هذه األعمال التً عملوها من آثار رحمته؛ وسبك الكبلم على هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن"

لال الراؼب: "ونهى عن تضٌٌع الشهر الحرام والمسجد الحرام، وعن تهٌٌج الفتنة   
ة على ذلن ، فمن المفسرٌن من حمل نبه على فضل من هاجر وجاهد فً سبٌل هللا محافظ
وأصحابه والمجاهدة على  -علٌه السبلم -المهاجرة على مهاجرة األهل والولد ، كهجرة النبً

الؽزو ، ومنهم من لال : عنى ذلن هجران الشهوات ، ومجاهدة الهوى... وهذه المنازل الثبلث 
ٌَا ِه  التً هً اإلٌمان والمهاجرة والجهاد هً المعنٌة بموله : } ٌْ َ َواْبتَؽُوا إِلَ أٌََُّها الَِّذٌَنآَمنُوا اتَّمُوا َّللاَّ

اْلَوِسٌلَةَ َوَجاِهُدوا فًِ َسبٌِِلِه{ وال سبٌل إلً المهاجرة إال بعد اإلٌمان ، وال إلى الجهاد فً سبٌله إال 
 .(5ٖٖ)بعد هجران الشهوات ، ومن وصل إلً ذلن فحك له أن ٌرجو رحمته"

 الفوابد:
اآلٌة: فضٌلة اإلٌمان، والهجرة؛ لموله تعالى: } إن الذٌن آمنوا والذٌن هاجروا {  من فوابد - ٔ

 اآلٌة.
ومنها: أن الجهاد دون مرتبة الهجرة؛ ألنه جعل الجهاد معطوفاً على الهجرة؛ ولم ٌجعل له  - ٕ

 اسماً موصوالً مستمبلً.
فً سبٌل هللا {؛ وأما بدون ومنها: مراعاة اإلخبلص فً الهجرة، والجهاد؛ لموله تعالى: }  - ٖ

اإلخبلص فهجرته إلى ما هاجر إلٌه؛ واعلم أنه ٌمال: فً كذا؛ ولكذا؛ وبكذا؛ تمول مثبلً: جاهدت 
«: باهلل»البلم لبٌان المصد؛ فتدل على اإلخبلص؛ و«: هلل»هلل؛ وجاهدت باهلل؛ وجاهدت فً هللا؛ فـ

للظرفٌة؛ فتدل على أن « فً«: »فً هللا»؛ والباء لبلستعانة؛ فتدل على أنن جاهدت مستعٌناً باهلل
 .-لم ٌتعد فٌه الحدود  -ذلن الجهاد على وفك شرع هللا 

ومن فوابد اآلٌة: أنه ال ٌنبؽً لئلنسان أن ٌكون جازماً بمبول عمله؛ بل ٌكون راجٌاً؛ ولكنه  - ٗ
رحمة هللا {؛  ٌرجو رجاًء ٌصل به إلى حسن الظن باهلل عّز وجّل؛ لموله تعالى: } أولبن ٌرجون

 ألنهم ال ٌؽترون بؤعمالهم؛ وال ٌُْدلُون بها على هللا؛ وإنما ٌفعلونها وهم راجون رحمة هللا.
هلل عّز وجّل؛ وإثبات ما دالَّ علٌه من « الرحٌم»، و « الؽفور»ومنها: إثبات اسمً  - ٘

زول المكروه المؽفرة والرحمة؛ وما ٌترتب على ذلن من ؼفران الذنوب والرحمة؛ فبالمؽفرة ٌ
 من آثار الذنوب؛ وبالرحمة ٌحصل المطلوب.

 ومنها: كمال رحمة هللا بالخلك؛ هللف على العامل عمبلً صالحاً ثبلث نعم عظٌمة: - ٙ

                                                             

 .ٖٕٔ/ٔفوة التفاسٌر: ( ص5ٕ5)
 .5ٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5ٖٓ)
 .11ٖ/ٕ(:ص ٖٕٗٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٖٔ)
 .٘ٙ-ٗٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5ٖٕ)
 .5ٗٗ-1ٗٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 5ٖٖ)



األولى: أنه بٌّن له العمل الصالح من العمل ؼٌر الصالح؛ وذلن بما أنزله من الوحً على 
 رسله؛ بل هً أعظم النعم.

 العمل الصالح؛ ألن هللا لد أضل أمماً عن العمل الصالح. الثانٌة: توفٌمه لهذا
الثالثة: ثوابه على هذا العمل الصالح ثواباً مضاعفاً: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمابة ضعؾ 

 إلى أضعاؾ كثٌرة.

وهذا مما ٌدل على كمال رحمة هللا بالخلك: أنه ٌنعم، ثم ٌشكر المنعَم علٌه، كما لال تعالى: }إن 
 [ .ٕٕن لكم جزاًء وكان سعٌكم مشكوراً{ ]اإلنسان: هذا كا
 المرآن

ٌِْسِر لُْل فٌِِهَما إِثٌْم َكبٌٌِر َوَمنَافُِع ِللن اِس َوإِثُْمُهَما أَْكبَُر ِمْن نَ  ْفِعِهَما }ٌَْسأَلُونََن َعِن اْلَخْمِر َواْلَم
ُ لَكُُم اآْلٌَاِت لَعَل كُْم تَتَفَك ُروَن )َوٌَْسأَلُونََن َماذَا ٌُْنِفمُوَن لُِل اْلعَْفَو َكذَِلَن ٌُبٌَِّ  ({ ]البمرة : 2ُٕٔن ّللا 

ٕٔ2] 

 التفسٌر:
عن حكم تعاطً الخمر شربًا وبٌعًا وشراًء، والخمر كل مسكر  -أٌها النبً-ٌسؤلن المسلمون 

وهو أَْخذُ المال أو -خامر العمل وؼطاه مشروبًا كان أو مؤكوال وٌسؤلونن عن حكم الممار 
، لل لهم: فً ذلن أضرار -إه بالممامرة وهً المؽالبات التً فٌها عوض من الطرفٌنإعطا

ومفاسد كثٌرة فً الدٌن والدنٌا، والعمول واألموال، وفٌهما منافع للناس من جهة كسب األموال 
وؼٌرها، وإثمهما أكبر من نفعهما؛ إذ ٌصدَّان عن ذكر هللا وعن الصبلة، وٌولعان العداوة 

ن الناس، وٌتلفان المال. وكان هذا تمهًٌدا لتحرٌمهما. وٌسؤلونن عن المَْدر الذي والبؽضاء بٌ
ٌنفمونه من أموالهم تبرًعا وصدلة، لل لهم: أنفموا المَْدر الذي ٌزٌد على حاجتكم. مثل ذلن البٌان 
ة. الواضح ٌبٌِّن هللا لكم اآلٌات وأحكام الشرٌعة؛ لكً تتفكروا فٌما ٌنفعكم فً الدنٌا واآلخر

عن الٌتامى كٌؾ ٌتصرفون معهم فً معاشهم وأموالهم؟ لل لهم:  -أٌها النبً-وٌسؤلونن 
إصبلحكم لهم خٌر، فافعلوا األنفع لهم دابًما، وإن تخالطوهم فً سابر شإون المعاش فهم 
إخوانكم فً الدٌن. وعلى األخ أن ٌرعى مصلحة أخٌه. وهللا ٌعلم المضٌع ألموال الٌتامى من 

إصبلحها. ولو شاء هللا لضٌَّك وشكَّ علٌكم بتحرٌم المخالطة. إن هللا عزٌز فً  الحرٌص على
 ملكه، حكٌم فً خلمه وتدبٌره وتشرٌعه.

 :(5ٖٗ)وفً سبب نزولها، ثبلثة ألوال 
؛ لال: اللهمَّ بٌَِّن لنا فً الخمر بٌاناً شافٌاً؛ فإنها تذهب المال -رضً هللا عنه-أحدهما: عن عمر 
ٌِْسِر{ التً فً سورة البمرة؛ فدعً عمر، فمربت علٌه، والعمل؛ فنزلت:  }ٌَْسؤَلُونََن َعِن اْلَخْمِر َواْلَم

فمال: اللهم بٌَِّن لنا فً الخمر بٌاناً شافٌاً؛ فنزلت اآلٌة التً فً سورة النساء: }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل 
بَلةَ َوأَْنتُْم سَُكاَرى{ ]النساء: إذا ألام إلى صبلة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -[؛ فكان منادي رسول هللا ٖٗتَْمَربُوا الصَّ

نادى: "أن ال ٌمربن الصبلة سكران"؛ فدعً عمر؛ فمربت علٌه، فمال: اللهَم بٌِّن لنا فً الخمر 
{ بٌاناً شافٌاً؛ فنزلت اآلٌة التً فً المابدة، فدعً عمر؛ فمربت علٌه، فلما بلػ }فََهْل أَْنتُْم ُمْنتَُهونَ 

 . ]صحٌح[(5ٖ٘)"[؛ لال عمر: انتهٌنا انتهٌنا5ٔ]المابدة: 

                                                             

 . 5ٖٕ/ٔ، وزاد المسٌر: ٘ٗ٘/ٔ، والعجاب: 2ٔ( انظر: أسباب النزول: 5ٖٗ)
" الصؽٌر السنن"و ،(1ٕ٘/ 1" )الكبرى السنن" فً البٌهمً طرٌمه ومن-( 2ٖٓٙ رلم) داود أبو أخرجه(5ٖ٘)
 طرٌمه ومن-( ٖ٘/ ٔ) وأحمد ،(12ٕ ،1ٕٙ/ 1) والنسابً ،(5ٖٗٓ رلم) والترمذي ،-( 1ٕٖٖ رلم 2ٕٖ/ ٖ)

 والحاكم ،-مختصراً -( 1ٕٖٗ رلم ٕٔٔ/ 2) شٌبة أبً وابن ،-( 5ٖٔ ،1ٖٔ ص" )النزول أسباب" فً الواحدي
 ص" )المرآن ناسخ" فً والنحاس ،(5ٖٔ٘ رلم ٖٓٗ/ ٙ" )المعرفة" فً والبٌهمً ،(ٖٗٔ/ ٗ)" المستدرن" فً
 كما المدٌنً؛ بن وعلً ،(ٖٔ٘٘ رلم 5٘1/ ٖ ،ٕٗٗٓ رلم 15ٖ ،11ٖ/ ٕ" )تفسٌره" فً حاتم أبً وابن ،(ٓٗ
 طرٌمه ومن-( ٘ٓٙ/ ٔ" )المنثور الدر" فً كما ؛"مسنده" فً ٌعلى وأبو ،(2ٙ٘/ ٕ" )الفاروق مسند" فً

 رلم 1ٙٗ/ ٔ" )مسنده" فً والبزار ،-( ٕٙ٘ رلم 1ٖٙ ،2ٖٙ/ ٔ" )المختارة األحادٌث" فً الممدسً الضٌاء
 أطراؾ - ٖٓ/ ٕ" )األفراد"و ،(1ٙٔ/ ٕ" )العلل" فً والدارلطنً ،-مختصراً -( الزخار البحر - ٖٖٗ

" المنثور الدر" فً كما الشٌخ؛ وأبو ،ٙٙ٘/ٓٔ:ص(ٕٕٔ٘ٔ" )البٌان جامع" فًالطبرٌ جرٌر وابن ،(الؽرابب



والثانً: أن نفر من األنصار أتوا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا : ٌا رسول هللا أفتنا فً الخمر 
 .(5ٖٙ)والمٌسر فإنهما مذهبة للعمل مسلبة للمال ؟ فؤنزل هللا هذه اآلٌة"

لال مماتل: "نزلت فً عبد الرحمن بن عوؾ وعلً بن أبً طالب وعمر بن الخطاب  
"أتوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا: أفتنا فً الخمر والمٌسر فإنهما مذهبة للعمل (5ٖ2)ونفر من األنصار"، 

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمرُ  ٌِْسُر{ اآلٌة" مسلبة للمال، فؤنزل هللا تعالى: }  .(5ٖ1)َواْلَم
ومعاذ بن جبل ونفر من  -رضً هللا عنه-ولال الثعلبً: "نزلت فً عمر بن الخطاب  

، فمالوا: ٌا رسول هللا أفتنا فً الخمر والمٌسر -صلّى هللا علٌه وسلّم-األنصار أتوا رسول هللا 
 .(5ٗٓ). وذكره الواحدي بتمامه(5ٖ5)فإنها مذهبة للعمل، مسلبة للمال، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة "

                                                                                                                                                                               

 ٖٙٔ/ ٗ" )اآلثار مشكل" فً والطحاوي ،-( ٖٕٕ ،ٕٕٕ/ ٕ" )الوسٌط" فً الواحدي طرٌمه ومن-( ٘ٓٙ/ ٔ)
 .به عمر عن مٌسرة أبً عن السبٌعً إسحاق أبً طرٌك من كلهم( 5ٖٗٔ رلم
 ".اإلسناد صالح كوفً حدٌث هذا: "-( 2ٙ٘/ ٕ" )الفاروق مسند" فً كما المدٌنً؛ بن علً لال
/ 1" )الباري فتح" فً حجر ابن والحافظ ،(5ٙٔ/ ٕو ٕٕٙ/ ٔ" )العظٌم المرآن تفسٌر" فً كثٌر ابن ولال
 ".الترمذي وصححه صحٌح، صالح إسناد هذا: المدٌنً بن علً لال(: "25ٕ
 .الممدسً الضٌاء وصححه: للنا
 أبً عن الثوري وسفٌان زابدة أبً بن وزكرٌا إسرابٌل رواه(: "1٘ٔ ،1ٗٔ/ ٕ" )العلل" فً الدارلطنً لال

 وخالفهم الخمر، تحرٌم فً اآلٌات وذكر بطولها، المصة عمر عن شرحبٌل بن عمرو مٌسرة أبً عن إسحاق
 ثم -به حدثنا عمر عن مضرب بن حارثه عن إسحاق أبً عن فرواه ؛-وهم ربما صدوق وهو- الزٌات حمزة
 ".بإسناده ساله
 .حمزة طرٌك من( ٖٗٔ/ ٗ) الحاكم أخرجه وكذا: للنا
([ 5ٗٗٔ رلم 5ٖٔ/ ٗ" )المشكل" فً الطحاوي أخرجه] إسرابٌل عن -السلولً- منصور بن إسحاق ولال"

 حدٌثه؛ من لٌس ما ابنه علٌه أدخل كبر؛ لما تؽٌر صدوق وهو الربٌع، ابن وهو- ولٌس الثوري عن والفرٌابً
 .عمر عن األودي مٌمون بن عمرو عن إسحاق أبً عن -به فحدث

 .اهـ". أعلم وهللا عمر، عن مٌسرة أبً عن إسحاق أبً عن: لال من لول والصواب
 .الدارلطنً لال كما اختبلؾ الحدٌث هذا فً: للنا
 أبً عن إسرابٌل عن خمستهم ووكٌع موسى بن هللا وعبٌد والفرٌابً جعفر بن وإسماعٌل الولٌد بن خلؾ رواه

 .عمر عن مٌسرة أبً عن إسحاق
 .عمر عن األودي عمرو عن إسحاق أبً عن: فمال -صدوق وهو- منصور بن إسحاق وخالفهم

 رواٌة- اآلخر الوجه على عنه رواه والذي الوجهٌن، على عنه فروي الثوري؛ أما الجماعة؛ رواٌة: والصواب
 شًء فً أخطؤ: ٌمال فاضل، ثمة(: "ٕٕٔ/ ٕ) الحافظ لال وفٌه الفرٌابً، هو -مٌمون بن عمرو عن إسحاق أبً
 ".سفٌان حدٌث من
 .منها هذا لعل: للنا
 .أعلم وهللا الجماعة، لرواٌة لمخالفتها تصح؛ وال ضعٌفة، فهً لٌس؛ رواٌة أما
 عمب لال الترمذي أن ذلن للحدٌث؛ تصحٌحه الترمذي عن ذكر حٌنما وهم فمد ؛-هللا رحمه- كثٌر ابن أما: للنا

 ".أصح وهذا: لال ثم. . . حدثنا مرسبلً؛ إسرابٌل عن روي ولد: "للحدٌث رواٌته
 (.21ٖ رلم) المسند على تعلٌمه فً -هللا رحمه- شاكر أحمد والشٌخ ،-هللا رحمه- األلبانً صححه والحدٌث

 ونمله-( ٖٗٔ رلم" )المراسٌل" فً زرعة أبو لال كما منه؛ ٌسمع لم عنه الراوي مٌسرة أبا بؤن لوم أعله ولد
 .-( 2ٔ٘ رلم" )التحصٌل جامع" فً العبلبً عنه
 مسعود، ابن ومن منه سمع أنه( 2ٖٙ٘ رلم/ ٙ" )الكبٌر التارٌخ" فً البخاري صرح فمد بشًء؛ لٌس وهذا: للنا
 .النافً على ممدم والمثبت ٌعلم، لم من على حجة علم ومن

 .مردوٌه وابن المنذر، وابن حمٌد، بن لعبد نسبته وزاد( ٘ٓٙ/ ٔ" )المنثور الدر" فً السٌوطً ذكره والحدٌث
 .21ٕ/  ٕ( المستدرن للحاكم : ٖٓٔ - ٕٓٔ، أسباب النزول ص ) ٖٙٔ/  ٔ(انظر : الوسٌط للواحدي : 5ٖٙ)
 .٘ٗ٘/ٔ(ما بعد هذا لم أجده فً "تفسٌر مماتل، واإنما زاده ابن حجر فً العجاب: 5ٖ2)
 .٘ٗ٘/ٔ(العجاب: 5ٖ1)
 .٘ٗ٘/ٔ، وانظر: العجاب: ٔٗٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: 5ٖ5)
 .2ٔ( انظر: أسباب النزول: 5ٗٓ)



، (5ٕٗ)بسنده عن "ٌحٌى ، انه بلؽه ان معاذ بن جبل (5ٗٔ)أخرج ابن أبً حاتموالثالث: 
فماال : ٌا رسول هللا ان لنا أرلاء وأهلٌن ، فما ننفك من اموالنا ؟  -ملسو هيلع هللا ىلص-اتٌا رسول هللا  (5ٖٗ)وثعلبة

 .]ضعٌؾ[ (5ٗٗ)فؤنزل هللا عز وجل: }وٌسبلونن ماذا ٌنفمون{"
أن نفراً من الصحابة حٌن أمروا بالنفمة فً  وفً السٌاق نفسه روي عن ابن عباس:" 

، فمالوا: إنا ال ندري ما هذه النفمة التً أمرنا بها فً أموالنا، فما ننفك -ملسو هيلع هللا ىلص  -سبٌل هللا أتوا النبً 
لُِل اْلعَْفَو{، وكان لبل ذلن ٌنفك ماله حتى ما ٌجد ما  منها؟ فؤنزل هللا: }َوٌَْسؤَلُوَنَن َماذَا ٌُْنِفمُونَ 

 . ]ضعٌؾ[(5ٗ٘)"ٌتصدق به، وال ما ٌؤكل حتى ٌتصدق علٌه 

لال الصابونً: " لما ذكر تعالى أحكام المتال ، وبٌن الهدؾ السامً من مشروعٌته ،  
ذكر بعدها ما وهو نصرة الحك وإعزاز الدٌن ، وحماٌة األمة من أن ٌلتهمها العدو الخارجً ، 

ٌتعلك بإصبلح )المجتمع الداخلً( على أسس من الفضٌلة والخلك الكرٌم ، لتموم دعابمها على 
 .(5ٗٙ)أسس متٌنة ، وتبمى صرحاً شامخاً ال تإثر فً األعاصٌر"

لال الدكتور عبدالكرٌم الخطٌب: "فً هذه اآلٌة : إشارة حاّدة من إشارات السماء ،  
الجاهلٌة ، كانت حٌاتهم متلبسة بهما ، دابرة فى فلكهما ، وهما الخمر إلى أمرٌن من أمور 

والمٌسر ، ولد كان هذان المنكران متبلزمٌن ، ال ٌكاد ٌفترق أحدهما عن اآلخر .. فحٌث كان 
خمر كان معه مٌسر ، وحٌث كان لمار وممامرة دارت كبوس الخمر ودارت معها رءوس 

بحانه فى هذا الممام .. الخمر والمٌسر ، ودمؽهما باإلثم، والحكم ـ النّدمان .. ولهذا لرنهما َّللّا س
كما ترى ـ أنهما ٌحمبلن فى كٌانهما لدرا كبٌرا من اإلثم ، إلى جانب ما ٌحمبلن من نفع .. وإن 

 .(5ٗ2)كفة اإلثم فٌهما ترجح عن كفة النفع"
ٌِْسِر{ ]الب   [، " أي: ٌسؤلونن ٌا دمحم 5ٕٔمرة : لوله تعالى: }ٌَْسؤَلُونََن َعِن اْلَخْمِر َواْلَم

 .(5ٗ1)عن حكم الخمر وحكم الممار"
 .(5ٗ5)أي ٌسؤلن الناس، أو الصحابة رضً هللا عنهم" لال ابن عثٌمٌن: " 

 .(5٘ٓ)ٌعنً: ٌسؤلن أصحابن ٌا دمحم عن الخمر والمٌسر وشربها" لال الماوردي:"
 .(5ٕ٘) شوكانًال. كذا لاله (5٘ٔ)السابلون هم المإمنون  لال المرطبً: " 

                                                             

 . ٖ٘ٗ/ٔ، والسٌوطً فً الدر المنثور: ٙٗ٘/ٔ: -تحمٌك: األنٌس-(وعزاه له أٌضاً ابن حجر فً العجاب5ٗٔ)
( هو: أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري الخزرجً، من أعٌان الصحابة، شهد 5ٕٗ)

هـ. انظر: طبمات ابن 1ٔالمنتهى فً العلم باألحكام والمرآن. توفً عام: العمبة الثانٌة وبدراً وما بعدها، إلٌه 
، تمرٌب التهذٌب البن حجر: ٖٗٗ/ٔ، سٌر أعبلم النببلء للذهبً: 12ٔ/٘، أسد الؽابة البن األثٌر: 1ٖ٘/ٖسعد: 
5٘ٓ . 

ظر: اإلصابة البن أكثر من رجل بهذا االسم، ان-رضً هللا عنهم-( ثعلبة لم أهتد إلى تعٌٌنه إذ فً الصحابة5ٖٗ)
 . ٖٕٓ-ٔ/55ٔحجر: 

 ٌزٌد بن أبان ثنا التبوذكً إسماعٌل بن موسى حدثنا أبً ثنا .5ٖٖ/ٕ( ص1ٕٙٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم:)5ٗٗ)
 .به ٌحٌى ثنا العطار
 .انمطاع فٌه لكن معروفون؛ ثمات ورجاله: للنا
 
 فً حاتم أبً ابن طرٌمه ومن-( 2ٓٙ/ ٔ" )المنثور الدر" فً كما ؛"المؽازي" فً إسحاق ابن أخرجه(5ٗ٘)
 .به عباس ابن عن جبٌر بن سعٌد أو عكرمة عن دمحم أبً بن دمحم عن: -( ٕٙٓٓ رلم 1ٖٔ/ ٕ" )التفسٌر"
 ..إسحاق ابن شٌخ لجهالة ضعٌؾ؛ سند وهذا: للنا
 .ٕ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٗٙ)
 .ٖٕٙ/ٔ( التفسٌر المرآنً للمرآن: 5ٗ2)
 .ٕٙٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: 5ٗ1)
 .2ٙ/ٖتفسٌر ابن عثٌمٌن: ( 5ٗ5)
 .2ٕٙ/ٔ( النكت والعٌون: 5٘ٓ)
 .ٔ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5٘ٔ)
 .ٕٕٓ/ٔ( فتح المدٌر: 5ٕ٘)



 .(5ٖ٘):" كل ما أسكر على وجه اللذة، والطرب"«الخمر»و 
ر العمل فستره وؼطى علٌه"  لال الطبري: و" }الخمر{ كل شراب خمَّ

(5٘ٗ). 

 .(5٘٘)وسمً خمرا ألنه ٌخمر العمل أي ٌؽطٌه وٌستره" لال الشوكانً: " 
تستر العمل وتؽطٌه لال الصابونً: "}الخمر{ المسكر من األشربة سمٌت خمرا ألنها  

 .(5٘ٙ)، ولولهم : خمرت الؽناء أي ؼطٌته"
لام عمر "أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن عن عبد هللا بن عمر بن الخطاب ، لال :  

على. فحمد هللا واثنى علٌه ، ثم لال : اال وان الخمر نزل تحرٌمها ٌوم نزل ، من خمس : من 
 . (5٘2)مر : ما خامر العمل ، ثبلثا"العنب و العسل والتمر والحنطة والشعٌر والخ

 .(5٘1)ولال سعٌد بن المسٌب: "إنما سمٌت الخمر، ألنها صفا صفوها وسفل كدرها" 
لال المرطبً: " والخمر مؤخوذة من خمر إذا ستر ، ومنه خمار المرأة. وكل شًء  

وتستره...و ؼطى شٌبا فمد خمره ، ومنه " خمروا آنٌتكم" فالخمر تخمر العمل ، أي تؽطٌه 
الجمهور من األمة على أن ما أسكر كثٌره من ؼٌر خمر العنب فمحرم للٌله وكثٌره ، والحد فً 
ذلن واجب. ولال أبو حنٌفة والثوري وابن أبً لٌلى وابن شبرمة وجماعة من فمهاء الكوفة : ما 

ل إلى حد أسكر كثٌره من ؼٌر خمر العنب فهو حبلل ، وإذا سكر منه أحد دون أن ٌتعمد الوصو
 .(5٘5)السكر فبل حد علٌه ، وهذا ضعٌؾ ٌرده النظر والخبر

ولال الراؼب: " الخمر : ستر الشًء ولال لما ٌستتر به خمار ، لكن للخمار صار   
الخمار فً التعارؾ لما تؽطً به المرأة رأسها ، واختمرت المرأة ، وتخمرُت ، وخمرُت اإلناء 

الخمٌرة لكونها مخمورة ، ودخل فً خمار الناس أي  ؼطٌته ، وكذلن خمرت العجٌن ، وسمٌت
فً جماعتهم ٌسترونه ، والخمار الموروث من الخمر جعل ماإه ماء األدواء ، نحو الكباد ، 
والصداع ، وخامره الحزن إذا استولى علٌه حتى سترفهمه وفكره ، وبنحوه سوي ؼماً ، وأصله 

اسماً للمتحد من التمر  مسكر ، ومنهم من جعلهمن الستر ، ومن الناس من جعل الخمر اسماً لدى 
: " الخمر من هاتٌن الشجرتٌن النخلة والعنبة " ، ومنهم من جعلها  -علٌه السبلم -والعنب ، لموله

 .(5ٙٓ)اسماً لما لم ٌكن مطبوخاً ، ثم كمٌة الطبخ الذي ٌخرجها عن كونه خمراً مختلؾ فٌها"
 ر خمرا، ثبلثة ألوال:ولد ذكر ابن المٌم: بؤن "فً تسمٌة الخم 

 أحدها: أنها سمٌت خمرا ألنها تخامر العمل أي تخالطه. 
 والثانً: ألنها تخمر العمل أي تستره.

 والثالث: ألنها تخمر أي تؽطً. 
 . (5ٙٔ)ذكر هذه االلوال دمحم بن الماسم " 

ولال أهل العلم بؤن "سبب سإالهم هو أن اإلنسان العالل إذا رأى ما ٌترتب على  
مر، والمٌسر من المضار التً تخالؾ الفطرة فبل بد أن ٌكون عنده إشكال فً ذلن؛ ولهذا الخ

 .(5ٕٙ)؛ ألن المعنى معلوم"-ال عن معناهما  -سؤلوا النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن حكمهما 
لال بعض المفسرٌن : إن هللا تعالى لم ٌدع شٌبا من الكرامة والبر إال  لال المرطبً: " 

أعطاه هذه األمة ، ومن كرامته وإحسانه أنه لم ٌوجب علٌهم الشرابع دفعة واحدة ، ولكن أوجب 

                                                             

 .2ٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٖ٘)
 .ٕٖٓ/ٗ( تفسٌر الطبري: 5٘ٗ)
 .ٕٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: 5٘٘)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5٘ٙ)
 .15ٖ/ٕ(:ص 2ٕٗٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5٘2)
 .5ٖٓ/ٕ(:ص 5ٕٗٓحاتم)( تفسٌر ابن أبً 5٘1)
 .ٕ٘-ٔ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5٘5)
 .ٓ٘ٗ-5ٗٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 5ٙٓ)
 .5ٖٕ/ٔ( زاد المسٌر: 5ٙٔ)
 .2ٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٕٙ)



علٌهم مرة بعد مرة ، فكذلن تحرٌم الخمر، وهذه اآلٌة أول ما نزل فً أمر الخمر ، ثم بعده : }ال 
ٌْنَكُُم اْلعََداَوةَ ٖٗصَّبلةَ َوأَْنتُْم سَُكاَرى{ ]النساء : تَْمَربُوا ال ٌَْطاُن أَْن ٌُولَِع بَ [ ثم لوله : }ِإنََّما ٌُِرٌُد الشَّ

ِ َوَعِن الصَّبلةِ فََهْل أَْنتُْم ُمْنتَُهوَن{ ]ا ٌِْسِر َوٌَُصدَّكُْم َعْن ِذْكِر َّللاَّ لمابدة : َواْلبَْؽَضاَء فًِ اْلَخْمِر َواْلَم
ٌَْطاِن فَاْجتَنِبُوُه{ 5ٔ ٌِْسُر َواألَْنَصاُب َواألَْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ [ ثم لوله : }إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَم

 .(5ٖٙ)"«المابدة»[ على ما ٌؤتً بٌانه فً 5ٓ]المابدة : 
 : (5ٙٗ)ولد أنزل هللا فً الخمر أربع آٌات 

ات النخٌل واألعناب تتخذون منه سكراً ورزلاً إحداها: آٌة تبٌحه: وهً لوله تعالى: }ومن ثمر
 .(5ٙ٘)وكان المسلمون ٌشربونها وهً حبلل لهم" [. نزلت بمكة "2ٙحسناً{ ]النحل: 

 .(5ٙٙ)فشربها لوم وتركها آخرون" والثانٌة: آٌة تعرض بالتحرٌم: وهً هذه اآلٌة، "
ن آمنوا ال تمربوا الصبلة والثالثة: آٌة تمنعه فً ولت دون آخر، وهً لوله تعالى: }ٌا أٌها الذٌ

 .(5ٙ2)فمل من شربها" [، "ٖٗوأنتم سكارى{ ]النساء: 
والرابعة: آٌة تمنعه دابماً مطلماً: وهً آٌة المابدة التً نزلت فً السنة الثامنة من الهجرة، وهً 

 [ اآلٌات.5ٓلوله تعالى: } ٌا أٌها الذٌن آمنوا إنما الخمر والمٌسر ...{ ]المابدة: 
ل رحمه هللا: "والحكمة فً ولوع التحرٌم على هذا الترتٌب أن هللا تعالى علم لال المفا 

أن الموم لد كانوا ألفوا شرب الخمر، وكان انتفاعهم بذلن كثٌرا، فعلم أنه لو منعهم دفعة واحدة 
لشك ذلن علٌهم، فبل جرم استعمل فً التحرٌم هذا التدرٌج، وهذا الرفك، ومن الناس من لال بؤن 

م الخمر والمٌسر بهذه اآلٌة، ثم نزل لوله تعالى: }ال تمربوا الصلواة وأنتم سكارى{ هللا حر
فالتضى ذلن تحرٌم شرب الخمر ولت الصبلة، ألن شارب الخمر ال ٌمكنه أن ٌصلً إال مع 
السكر، فكان المنع من ذلن منعا من الشرب ضمنا، ثم نزلت آٌة المابدة فكانت فً ؼاٌة الموة فً 

 .(5ٙ1)"ن الربٌع بن أنس أن هذه اآلٌة نزلت بعد تحرٌم الخمرالتحرٌم، وع

ابن عمر ٌمول : "نزلت فً الخمر ثبلث وأخرج ابن أبً حاتم بسنده الصحٌح عن  
آٌات ، فؤول شًء : }ٌسبلونن عن الخمر والمٌسر{ اآلٌة . فمٌل : حرمت الخمر . فمالوا : ٌا 

: فسكت عنهم . ثم نزلت هذه اآلٌة : }ال تمربوا رسول هللا دعنا ننتفع بها كما لال هللا . لال 
الصلوة وأنتم سكارى{ فمٌل : حرمت الخمر فمالوا ٌا رسول هللا انا ال نشربها لرب الصبلة . 
فسكت عنهم . ثم نزلت : }ٌاٌها الذٌن امنوا انما الخمر والمٌسر واالنصاب واالزالم{ اآلٌة ، 

 .(5ٙ5)مت الخمر": حر-ملسو هيلع هللا ىلص -فمال رسول هللا
ٌِْسُر{: من   ٌِْسر لً ٌََسًرا َومٌِسًرا،  لولهم: و}اْلَم ٌَ ٌَسَر لً هذا األمر، إذا وجب لً، فهو 

ٌاسٌر :ثم لٌل للممامر ،  ،الواجب ، بمداح َوجب ذلن ، أو فُتاحة أو ؼٌر ذلن «الٌاسر»و
وٌََسر، كما لال الشاعر
(52ٓ)  : 

                                                             

 .ٕ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5ٖٙ)
 .ٕٙ/ٖ، و تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٖٙ-5ٖ٘/ٙ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 5ٙٗ)
 .5ٖٙ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 5ٙ٘)
 .5ٖٙ/ٙمفاتٌح الؽٌب: ( 5ٙٙ)
 .5ٖٙ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 5ٙ2)
 .5ٖٙ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 5ٙ1)
، وأخرج ابن أبً حاتم عن انس بن مالن ، لال : "كنا نشرب 15ٖ/ٕ(:ص ٕٙٗٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٙ5)

 ٙلمابدة : الخمر فانزلت : ٌسبلونن عن الخمر والمٌسر لل فٌهما اثم كبٌر فملنا نشرب منها ما ٌنفعنا فانزلت فً ا
انما الخمر والمٌسر االٌة . لالوا اللهم لد انتهٌنا ، فارلناها إذ نودي : اال ان الخمر لد حرمت لال ثابت النس : 

 [.15ٖ-11ٖ/ٕ(:ص 1ٕٗٓوما كان خمركم ؟ لال : فضٌخكم هذا".]تفسٌر ابن أبً حاتم)
:  ٕمر التٌمً ، سلؾ منها بٌتان فً ، من لصٌدة ٌذكر فٌها فتوح عمر بن عبٌد هللا بن مع 2ٔ(دٌوانه : 52ٓ)

. ولمعت الراٌات : خفمت . ولوله : " ٌوجه األرض " ٌعنً جٌش عمر ،  ٕ. والرأ التعلٌك هنان رلم :  2٘ٔ
أي ٌمشر وجهها من شدة وطبه وكثرته وسرعة سٌره ، ٌشبهه بالسٌل . ٌمال : " وجه المطر األرض " ، لشر 

الشجر " ، ٌمول : جٌشه كالسٌل المنفجر المتدافع ٌمشر األرض ، وٌختلع  وجهها وأثر فٌه . ولوله : " ٌستاق
 شجرها ، وٌسوله .



 فَبِتُّ َكؤَنَّنًِ ٌََسٌر َؼبٌٌِن        ٌُمَّلُِب ، بَْعَد َما اْختُِلَع ، الِمَداَحا 
 :(52ٔ)وكما لال النابؽة  

ِدٌُك ُمَخلَُّع  أَْو ٌَاِسٌر ذََهَب الِمَداح بَوْفِرِه       أَِسٌؾ تآَكلَهُ الّصِ
(52ٕ). 

 : الممامر.«ٌاسر»ـبال:ٌعنً 
سب عن طرٌك المخاطرة، والمؽالبة؛ وضابطه: أن ؛ وهو كل ك«مٌسر»:ولٌل للممار 

 .(52ٖ)ٌكون فٌه بٌن ؼانم، وؼارم
آلة الٌسر ، أي الضرب بالمداح وٌمال للضارب به ٌاسر ،  :«المٌسر»لال الراؼب:  

ً به ، وأصله من الٌسر ، وهو ضد العسر ، وسمً  وسمً الجاذر ، وذلن الجذور ٌاسراً تشبٌها
 . (52ٗ)الؽنى ٌسراً ، وسمً ذلن ٌسراً العتمادهم أنه ؼنً للفمراء"

ٌِْسرُ } لال المرطبً:    (52٘): "لمار العرب باألزالم"{َواْلَم
}المٌسر{: الممار وأصله من الٌسر ألنه كسب من ؼٌر كد وال تعب لال الصابونً: " 

 .(52ٙ)، ولٌل من الٌسار، ألنه سبب الؽنى"
ٌِْسُر{]البمرة: ولد تعددت ألوال أهل العلم فً تفسٌر:}   [، على وجوه:5ٕٔاْلَم

وابن  ،(525)مسعود، وروي عن عبد هللا بن (521)، ومجاهد(522)أحدها: أنه الممار. لاله ابن عمر
بن دمحم و ،(51ٗ)وطاوس ،(51ٖ)وعطاء، (51ٕ)والحسن ،(51ٔ)وسعٌد بن جبٌر ،(51ٓ)عباس
 .(55ٓ)ومماتل، (515)والسدي ،(511)، وكحول(512)والضحان ،(51ٙ)ولتادة ،(51٘)سٌرٌن

 .(55ٔ)والثانً: أنه الشطرنج. لاله علً
 . (55ٕ)الثالث: أنه بٌع اللحم بالشاة والشاتٌن

 .(55ٖ)هللا وعن الصبلة، فهو مٌسر. وهذا لول الماسم بن دمحمالرابع: أن كل ما لهى عن ذكر 
 .(55ٗ)الخامس: أنه الضرب بالمداح على األموال والثمار. لاله األعرج

                                                             

(لم أعرؾ لابله . والؽبٌن والمؽبون : الخاسر . واختلع )بالبناء للمجهول( : أي لمر ماله وخسره ، فاختلع 52ٔ)
ه بات لٌلته حزًٌنا كاسفًا مطرًلا ، منه ، أي انتزع . والمخالع الممامر ، والمخلوع : المممور ماله . ٌمول : إن

 إطراق الممامر الذي خسر كل شًء ، فؤخذ ٌملب فً كفٌه لداحه مطرلًا متحسرا على ما أصابه ونكبه .
 .ٕٙ/ٖ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٕٖ-ٕٖٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 52ٕ)
 .ٕٙ/ٖ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٕٖ-ٕٖٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 52ٖ)
 .ٓ٘ٗ/ٔالراؼب األصفهانً: ( تفسٌر 52ٗ)
 .ٕ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: 52٘)
 .15ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 52ٙ)
 .5ٖٓ/ٕ(:ص ٕٓ٘ٓتفسٌر ابن أبً حاتم)، وٕٖ٘-ٕٖٗ/ٗ(:ص2ٕٔٗتفسٌر الطبري)( 522)
 .ٕٕٖ/ٗ(:ص 2ٓٔٗ( تفسٌر الطبري)521)
 .ٕٕٖ/ٗ(:ص 1ٓٔٗ( تفسٌر الطبري)525)
 .ٕٖٗ/ٗ(:ص ٕٔٔٗ( تفسٌر الطبري)51ٓ)
 .ٕٖٗ/ٗ(:ص ٕٗٔٗالطبري)( تفسٌر 51ٔ)
 .ٖٕٖ/ٗ(:ص ٘ٔٔٗ( تفسٌر الطبري)51ٕ)
 .ٖٕٖ/ٗ(:ص ٙٔٔٗ( تفسٌر الطبري)51ٖ)
 .ٖٕٖ/ٗ(:ص ٙٔٔٗ( تفسٌر الطبري)51ٗ)
 .ٖٕٖ/ٗ(:ص ٔٔٔٗ( تفسٌر الطبري)51٘)
 .ٕٖٗ/ٗ(:ص ٕٓٔٗ( تفسٌر الطبري)51ٙ)
 .ٕٖٗ/ٗ(:ص ٕ٘ٔٗ( تفسٌر الطبري)512)
 .ٕٖ٘/ٗ(:ص 5ٕٔٗ( تفسٌر الطبري)511)
 .ٕٖٗ/ٗ(:ص ٕٕٔٗالطبري)( تفسٌر 515)
 .5ٖٓ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:55ٓ)
 .5ٖٔ/ٕ(:ص ٕٗ٘ٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)55ٔ)
 .5ٖٔ/ٕ(:ص ٕ٘٘ٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)55ٕ)
 .5ٖٔ/ٕ(:ص ٕٙ٘ٓ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)55ٖ)
 



 . (55٘)السادس: أنه الضرب بالكعاب
، لال : "ثبلث  -ملسو هيلع هللا ىلص -وأخرج ابن أبً حاتم بسنده عن عن ٌزٌد بن شرٌح ، ان النبً 

 . (55ٙ)ؽٌر بالحمام ، والممار ، والضرب بالكعاب"من المٌسر : الص
 .(552)لال المرطبً: "وكل ما لومر به فهو مٌسر عند مالن وؼٌره من العلماء" 
"لل لهم إن فً تعاطً الخمر  :أي[، 5ٕٔلوله تعالى: }لُْل فٌِِهَما إِثٌْم َكِبٌٌر{ ]البمرة :  

 .(551)والمٌسر ضررا عظٌما وإثما كبٌرا"
 .(555)"أي" وزر عظٌم من المخاصمة والمشاتمة ولول الفحش" لال البؽوي: 
 .(ٓٓٓٔ)لال النٌسابوري: " أي إنهما من الكبابر" 
ل ما ِعٌَبْت به الخمر"  لال مجاهد: "هذا أوَّ

(ٔٓٓٔ). 
  ولد تدل لفظة)اإلثم( فً كبلم العرب، على معنٌٌن: 

ٌِْسِر لُْل فٌِِهَما إِثٌْم َكبٌٌِر { ]البمرة : أحدهما: العموبة، ومنه لوله تعالى: }ٌَْسؤَلُونََن َعِن  اْلَخْمِر َواْلَم
ٕٔ5] 

َواَل }إثم{ أي عموبة؛ أو كان سبباً للعموبة، كما لال تعالى: } لال ابن عثٌمٌن: "فموله  
ثِْم َواْلعُْدَواِن  ٌَْلَك أَثَا[، وٕ{]المابدة:تَعَاَونُوا َعلَى اإْلِ [، 1ًٙما{]الفرلان:لوله: }َوَمْن ٌَْفعَْل ذَِلَن 

 .(ٕٓٓٔ)وٌمال: )فبلن آثم( أي مستحك للعموبة"
 :(ٖٓٓٔ)ومنه لول الشاعر ]ٌنسب إلى بشر[

 وكان ُممامنا نَْدعُو علٌهم         بؤْبَطَح ذي المجاِز له أَثَامُ 
 . (ٗٓٓٔ)والثانً: الخمر، " ألن شربها سبب فً اإلثم"

 :(٘ٓٓٔ)لال الشاعر
 َعْمِلً      َكذَاَن اإلثُْم تَْذَهُب بالعُمُولِ َشِرْبُت اإلثَْم َحتَّى َضلَّ 

 .(ٙٓٓٔ)فعبر عن الخمر باإلثم لما كان مسببا عنها 
 :(2ٓٓٔ)ولول اآلخر

 نشرب اإلثم فً الصباحِ جهارا        فترى الكاس بٌننا مستعارا
ولال السمٌن الحلبً:" والذي لاله الحذاق: إن اإلثم لٌس من أسماء الخمر. لال ابن  

 .(1ٓٓٔ)ي: اإلثم ال ٌكون اسما للخمر؛ ألن العرب لم تسم الخمر إثما فً جاهلٌة وال إسبلم"األنبار
 ولد ذكر أهل التفسٌر فً إثم }الخمر{ لولٌن: 

                                                                                                                                                                               

 .5ٖٔ/ٕ(:ص 2ٕ٘ٓ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)55ٗ)
 
 .5ٖٔ/ٕ(:ص 1ٕ٘ٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)55٘)
 .5ٖٔ/ٕ(:ص 1ٕ٘ٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)55ٙ)
 .ٖ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: 552)
 .5ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 551)
 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر البؽً: 555)
 .5ٖٗ/ٕ( تفسٌر النٌسابوري: ٓٓٓٔ)
 .ٕٖ٘/ٗ(:ص ٕٖٔٗ( تفسٌر الطبري)ٔٓٓٔ)
 .1ٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٓٓٔ)
 (، واللسان )أثم(.ٓٙٔ/ ٘ٔ(، وتهذٌب اللؽة )1٘ٔ/ ٓٔ(انظر: المحكم )ٖٓٓٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٓٓٔ)
(، وتاج ٔٙٔ/ ٘ٔ( "إثم"، وتهذٌب اللؽة )ٕٔ/ ٙ(البٌت من الوافر وهو ببل نسبة فً لسان العرب )٘ٓٓٔ)

 ( وؼٌرهم.25ٗ/ ٔ(، والدر المصون )2٘ٔ/ ٕالعروس "إثم"، وفً البحر )
 .25ٗ/ٔ( الدر المصون: ٙٓٓٔ)
 (، وتاج العروس )أثم(.ٔٙٔ/ ٘ٔ(، وتهذٌب اللؽة )ٙ/ ٕٔ(انظر: لسان العرب )أثم(:ص )2ٓٓٔ)
اإلثم: »، وٌروى عن ابن عباس والحسن البصري أنهما لاال: 5/52، واللباب: ٖٙٓ/٘( الدر المصون: 1ٓٓٔ)

[.]انظر: تنوٌر الممباس فً 5ٕٔوتصدٌك ذلن لوله: } لُْل فٌِِهما إِثٌْم كَبٌٌِر{ ]البمرة: »لال الحسن: « . الخمر
 [.ٕٙٔعباس:  تفسٌر ابن



أحدهما: أن" إثم الخمر أّن الرجل ٌشَرب فٌسكر فٌإذي الناس، وإثم المٌسر أن ٌُمامر الرجُل 
 .(5ٓٓٔ)فٌمنَع الحك وٌظلم". لاله السدي

 .(ٓٔٓٔ)نه "ٌعنً ما ٌنمُص من الدٌن عند من ٌشربها". لاله ابن عباسوالثانً:أ

وفً المعنى نفسه لال سعٌد بن جبٌر: "لال هللا : فٌهما اثم كبٌر الن فً شرب الخمر  
 .(ٔٔٓٔ)والممار ، ترن الصبلة ، وترن ذكر هللا "

 للت: ولول السدي أولى بالتفسٌر، أي "زوال عمل شارب الخمر إذا سكر من شربه 
إٌاها حتى ٌعزب عنه معرفة ربه ، وذلن أعظُم اآلثام، وذلن معنى لول ابن عباس إن شاء 

 . وهللا أعلم.(ٕٔٓٔ)هللا"
ولال المرطبً: " إثم الخمر ما ٌصدر عن الشارب من المخاصمة والمشاتمة ولول  

ن الفحش والزور ، وزوال العمل الذي ٌعرؾ به ما ٌجب لخالمه ، وتعطٌل الصلوات والتعوق ع
 .(ٗٔٓٔ()ٖٔٓٔ)ذكر هللا ، إلى ؼٌر ذلن"

بموله : }َوإِثُْمُهَما أَْكَبُر ِمْن نَْفِعِهَما{ إلى  -عز وجل -ولال الراؼب: " وأشار هللا  
تحرٌمه إشارة لطٌفة تحتاج فً كشفها إلى ممدمة ، وهً أن النفع ضربان ، دٌنً ودنٌوي ، 

فالضروري كاألكل والجماع اللذٌن والدنٌوي ضربان ، نفع ضروري ، ونفع ؼٌر ضروري ، 
لو تصورناهما مرتفعٌن الرتفع بارتفاع الجماع نوع الحٌوان ، وبارتفاع اجل أشخاص الحٌوان ، 
ونفع ؼٌر ضروري ، كالتنمل بعد األكل وترن التحلل بعده ، والخمر نفعها دنٌوي ؼٌر ضروري 

لى الباءة والزٌادة فً الرطوبة ، فإن نفعها تموٌة األبدان المسنة ، وهضم طعام والمعاونة ع
متحمك أو مظنون  والحرارة الؽرٌزٌتٌن ، ولٌس ذلن بضروري وال متحمك النفع فٌه ، وفٌهما إثم

، والعمل ٌمتضً أن ٌتحاشى من الترام اإلثم المظنون للنفع المتحمك الذي لٌس بضروري ، 
األمم المتمدمة مترددة بٌن فكٌؾ من النفع المظنون ؟ ، ومن هذا الوجه صار الخمر فٌما بٌن 

خمر ، ودم ، وإباحة ، وحظر ، وتركها عامة فً العمول الراجحة لما أراد هللا تبارن وتعالى 
تحرٌم الخمر على الناس لما رأى فً ذلن من المصلحة ، وعلم من ؼرٌزتهم التً ؼرزها علٌها 

بتمبٌح السكر فً نفوسهم ، إن كثٌراً منهم إذا ردع عما ألفه واستحسنه ال ٌكاد ٌرتدع ابتداء 
بَلةَ َوأَْنتُْم سَُكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَمُولُوَن{  ولكونه منافٌاً لذكر هللا وعبادته ، فمال : }اَل تَْمَربُوا الصَّ

ِمْن  فلما رسخ ذلن فً نفوسهم أنزل لوله : }لُْل فٌِِهَما إِثٌْم َكبٌٌِر َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوإِثُْمُهَما أَْكبَرُ 

                                                             

 .ٕٖ٘/ٗ(:ص ٖٔٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٓٓٔ)
 .ٕٖ٘/ٗ(:ص ٖٖٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔٓٔ)
 . 5ٖٔ/ٕ(:ص ٕٓٙٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔٓٔ)
 .ٕٖٙ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕٔٓٔ)
 .٘٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٔٓٔ)
 ( لد ألؾ كثٌر من أعبلم األطباء والفبلسفة مإلفات خاصة فً مضرات المسكرات .ٗٔٓٔ)

تزل تعمد فً بعض ممالن النصارى مإتمرات دولٌة ، تدعى إلٌه نواب من جمٌع دول العالم الكبٌرة  ولم
لمحاربة المسكرات ، وعٌافها ، وإعبلن تؤثٌرها فً األجساد والعمول واألرواح ، وما ٌنشؤ عنها من الخسران 

 المالً ، ومما لرره بعض األطباء منهم هذه الجمل :
إنها تولؾ النمو العملً  - ٖإنها ال تفٌد شٌباً فً لضاء األعمال . - ٕروي الظمؤ بل تزٌده .إن المسكرات ال ت - ٔ

 ٘إنها تضعؾ لوة اإلرادة فتفضً إلى ارتكاب الموبمات ، وتجر إلى الفمر والشماء . - ٗوالجسدي فً األوالد .
 1ها تعد بنوع خاص للتدرن والسل .إن - 2إنها تعد لؤلمراض المعدٌة . - ٙهً من المسكنات كالبنج واإلٌثر . -
إنها تمرب النهاٌة المحزنة فً األمراض التً  - 5إنها تضر فً ذات الربة والحمى التٌفودٌة أكثر مما تنفع . -

إنها تعد لضربة الشمس والرعن فً  - ٓٔتنتهً بالموت ، وتطٌل مدة الشفاء فً األمراض التً تنتهً بالصحة .
 - ٖٔإنها تؽٌر مادة الملب واألوعٌة الدموٌة . - ٕٔع بإنفاق الحرارة فً أٌام البرد .إنها تسر - ٔٔأٌام الحر .

 - ٘ٔإنها تسرع بحوٌصبلت الجسم إلى الهدم .  - ٗٔإنها كثٌراً ما تسبب التهاب األعصاب ، واآلالم المبرحة .
بهم وفمرهم وذهاب صحتهم إن الممدار العظٌم الذي ٌتناوله أصحاب األعمال الجسدٌة من أشربتها هو سبب شما

 إن االمتناع عنها مما ٌمضً إلى صحة وسعادة الجنس البشري . - ٙٔ.



نَْفِعِهَما{ ، وكؤن فً هذا إشارة ال ٌعرفها إال ذوو العمول الراجحة ، فلما لوي ذلن فً نفوسهم فال 
ٌَْطاِن{ إلى لوله تعالى :  ٌِْسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ تعالى : }إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَم

 .(٘ٔٓٔ)}فََهْل أَْنتُْم ُمْنتَُهوَن{"
فً المٌسر ، لكن كان أمره أخؾ ، ومن  (ٙٔٓٔ)ثم لال: وعلى لرٌب من هذا الكبلم  

 -الناس من جعل كل ما فٌه خطر وممامرة مٌسراً ، ومنهم من لاسه علٌه ، ولد روي عن النبً
 .(2ٔٓٔ)" من لعب بالنرد فمد عصى هللا ورسوله " -علٌه السبلم

ٌِْسِر{   ، فلما "فٌه من الشؽل به عن ذكر هللا وعن ولال الطبري: "وأما إثم } َواْلَم
الصبلة ، وولوع العداوة والبؽضاء بٌن المتٌاسرٌن بسببه ، كما وصؾ ذلن به ربنا جل ثناإه 

ٌِْسِر َوٌَصُ  ٌْنَكُُم اْلعََداَوةَ َواْلَبْؽَضاَء فًِ اْلَخْمِر َواْلَم ٌَْطاُن أَْن ٌُولَِع بَ َعْن  دَّكُمْ بموله : }إِنََّما ٌُِرٌُد الشَّ
بلةِ{ ] سورة المابدة :  ِ َوَعِن الصَّ  . وهللا تعالى أعلم.(1ٔٓٔ)[" 5ِٔذْكِر َّللاَّ

 . (5ٔٓٔ)[، أي:" ومنافع مادٌة ضبٌلة"5ٕٔ}َوَمَنافُِع ِللنَّاِس{ ]البمرة :  لوله تعالى: 
لال الماسمً: أي: " دنٌوٌة من اللذة والطرب والتجارة فً الخمر . وإصابة المال ببل  

 .(ٕٓٓٔ)المٌسر"كّد فً 
لال البؽوي: " فمنفعة الخمر اللذة عند شربها والفرح واستمراء الطعام وما ٌصٌبون  

من الربح بالتجارة فٌها ، ومنفعة المٌسر إصابة المال من ؼٌر كد وال تعب وارتفاق الفمراء به. 
 .(ٕٔٓٔ)واإلثم فٌه أنه إذا ذهب ماله من ؼٌر عوض ساءه ذلن فعادى صاحبه فمصده بالسوء"

لال ابن عثٌمٌن:" وتؤمل لوله تعالى: }منافع للناس{ ؛ ألنها منافع مادٌة بحتة تصلح  
 .(ٕٕٓٔ)للناس من حٌث هم أناس؛ ولٌست منافع ذات خٌر ٌنتفع بها المإمنون"

لال الطبري: "فإن منافَع الخمر كانت أثمانها لبل تحرٌمها ، وما ٌصلون إلٌه بشربها  
 :(ٖٕٓٔ)ً صفتهامن اللذة ، كما لال األعشى ف

 لَنَا ِمْن ُضَحاها ُخْبُث َنْفٍس َوَكؤْبَةٌ       وِذْكَرى هُُموم َما تُِؽبُّ أَذَاتَُها      

                                                             

 .ٔ٘ٗ-ٓ٘ٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٘ٔٓٔ)
بموله : }َوإِثُْمُهَما أَْكبَُر ِمْن  -عز وجل -( ٌمصد لوله السابك فً سبب تحرٌم الخمر. وهو لوله: "" وأشار هللاٙٔٓٔ)

مه إشارة لطٌفة تحتاج فً كشفها إلى ممدمة ، وهً أن النفع ضربان....".)تفسٌر الراؼب نَْفِعِهَما{ إلى تحرٌ
 (.ٔ٘ٗ-ٓ٘ٗ/ٔاألصفهانً: 

 .ٔ٘ٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2ٔٓٔ)
 .ٕٖٙ/ٗ( تفسٌر الطبري: 1ٔٓٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٔٓٔ)
 .5ٙ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٓٓٔ)
 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕٔٓٔ)
 .5ٙ/ٖعثٌمٌن:( تفسٌر ابن ٕٕٓٔ)
والبٌتان مصحفان تصحٌفًا لبًٌحا فً المطبوعة ، فً البٌت األول  2ٓ، واألشربة البن لتٌبة :  ٔٙ(دٌوانه : ٖٕٓٔ)

" صحاها " بالصاد المهملة ، و " ما تفن أداتها " . وفً البٌت الثانً " عده نشواتها " وفً األشربة " عدة " ، 
ٌن ونصب التاء بفتحتٌن( . ونسخة الدٌوان أًٌضا كثٌرة التصحٌؾ ، وفً الدٌوان " ؼدوة نشواتها " )بضم الؽ

 فآثرت لراءة الكلمة " عزة " . وذلن أن األعشى ٌمول لبل البٌتٌن :
اَح ِإْن كُْنَت شاربًا      لَُمْختَِلٌؾ آَصالُها َوَؼَداتُها   لَعَْمُرَن إنَّ الرَّ

تعمب خبث النفس والكآبة والهموم المإذٌة . ثم أتبع  -لؽدوة وهو ا -ثم بٌن فً البٌت الثانً أنها فً " الضحى " 
فبل معنى إلعادة ذكر " الؽدوة " مرة أخرى ، بل إنه لو فعل  -ذلن بما ٌكون عند العشً من طٌب النفس واللذة 

لنمض على نفسه البٌت السالؾ ، فصارت الخمر فً الؽدوة أو الضحى ، مخبثة للنفس ، ومبهجة لها فً ولت 
 ، وهذا باطل . فالصواب عندي أن تمرأ " عزة لنشواتها " ، كموله أًٌضا :  واحد

ًعا  ِمْن لَْهَوةٍ بَاتَْت بِبَابَِل َصْفَوةٍ ... تََدَع الفَتَى َمِلًكا ٌَِمٌُل ُمَصرَّ
ات ، فمعنى وٌإٌد ذلن أن ابن لتٌبة لدم لبل األبٌات السالفة : " ولال فً الخمر أنها تمد فً األمنٌة " ثم ذكر األبٌ

 ذلن أنها ترٌه أنه صار ملًكا عزًٌزا ٌهب المال الكثٌر إذا انتشى .
ولوله : " ما تؽب أذاتها " من لولهم : " ؼب الشًء " أي بعد وتؤخر . تمول : " ما ٌؽبن لطفً " أي ما ٌتؤخر 

 عنن ٌوًما ، بل ٌؤتٌن كل ٌوم ، تعنً متتابعًا .



ةٌ نََشَواتَُها    َوِعْند الِعَشاِء ِطٌُب نَْفٍس َولَذَّةٌ          َوَماٌل َكثٌِر ، ِعزَّ
 :  (ٕٗٓٔ)وكما لال حسان

 َوأُْسًدا ، َما ٌُنَْهنُِهنَا اللِّمَاُء               فَنَْشَربَُها فَتَتُْركُنَا ُملُوًكا   
ولال المرطبً: أما المنافع "فً الخمر فربح التجارة ، فإنهم كانوا ٌجلبونها من الشام  

برخص فٌبٌعونها فً الحجاز بربح ، وكانوا ال ٌرون المماسكة فٌها ، فٌشتري طالب الخمر 
فً منفعتها ، ولد لٌل فً منافعها : إنها تهضم الطعام ، الخمر بالثمن الؽالً. هذا أصح ما لٌل 

وتموي الضعؾ ، وتعٌن على الباه ، وتسخً البخٌل ، وتشجع الجبان ، وتصفً اللون ، إلى 
 :(ٕٙٓٔ)، ثم استشهد بمول حسان السابك، ولول اآلخر(ٕ٘ٓٔ)ؼٌر ذلن من اللذة بها"
 رب الخورنك والسدٌر        فإذا شربت فإننً       
 رب الشوٌهة والبعٌر       وإذا صحوت فإننً     

ٌِْسِر{]البمرة:  [، ففٌه لوالن :5ٕٔوأما منافع }َواْلَم
 أحدهما : اكتساب المال من ؼٌر كّد .

والثانً : ما ٌصٌبون من أنصباء الجزور ، وذلن أنهم كانوا ٌتٌاسرون على الجزور فإذا أفلح 
الرجل منهم على أصحابه نحروه ثم التسموه أعشاراً على عدة المداح ، وفً ذلن ٌمول أعشى 

 : (2ٕٓٔ)بنً ثعلبة 
ٌَاِط ُمْمِفَرٍة أَخَ  ٌَْساٍر َدَعْوُت إَلى النََّدى       َونِ  اُؾ َضبللََهاَوَجُزوِر أَ

 . (ٖٓٓٔ)، والسدي(5ٕٓٔ)، ومجاهد(1ٕٓٔ)وهذا لول ابن عباس
، فما ٌصٌبون فٌه من أنِصباء الجزور، وذلن «المٌسر»لال الطبري: "وأما منافع  

أنهم كانوا ٌٌاسرون على الجزور ، وإذا أفلَج الرجُل منهم صاحبَه نحره ، ثم التسموا أعشاًرا 
 .(ٖٔٓٔ)على عدد المداح "

بً: " ومنفعة }المٌسر{ مصٌر الشًء إلى اإلنسان فً الممار بؽٌر كد وال ولال المرط 
تعب ، فكانوا ٌشترون الجزور وٌضربون بسهامهم ، فمن خرج سهمه أخذ نصٌبه من اللحم وال 
ٌكون علٌه من الثمن شًء ، ومن بمً سهمه آخر كان علٌه ثمن الجزور كله وال ٌكون له من 

توسعة على المحاوٌج ، فإن من لمر منهم كان ال ٌؤكل من الجزور اللحم شًء. ولٌل : منفعته ال
 .(ٕٖٓٔ)وكان ٌفرله فً المحتاجٌن"

[، على 5ٕٔولد اختلفت المرأءة فً لوله تعالى:} لُْل فٌِِهَما إِثٌْم َكبٌٌِر{]البمرة: 
 :(ٖٖٓٔ)وجهٌن

                                                             

ؼٌرهما ، ونهنهه عن الشًء : زجره عنه وكفه ومنعه . أي : ال نخاؾ ، و 2ٗ:  ٔ، والكامل  ٗ(دٌوانه : ٕٗٓٔ)
 لماء العدو .

 .2٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ٘ٓٔ)
 .1ٕٖ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕٙٓٔ)
. األٌسار جمع ٌسر : وهو الذي ٌضرب المداح ، والبلعب أًٌضا ، وهو المراد هنا . ورواٌة  ٖٕ(دٌوانه : 2ٕٓٔ)

 -أي وصلت  -: المفازة الممفرة . ونٌاط المفازة : بعد طرٌمها ، كؤنها نٌطت الدٌوان " دعوت لحتفها " والممفرة 
 بمفازة أخرى ، ال تكاد تنمطع . وهو بٌت من أبٌات جٌاد ٌتمدح فٌها األعشى بفعله ، ٌمول :

 َوَسبٌِبٍَة مّما تُعَتُِّك بَابٌِل             َكَدِم الذَّبٌِحِ ، َسلَْبتَُها ِجْرٌالََها
 ٍة تَؤِتً الُملُوَن َحِكٌَمٍة        لَد لُْلتَُها ِلٌُمَاَل : َمْن ذَا لالََها!!َوَؼِرٌبَ 

ٌَْساٍر . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  وَجُزوِر أ
 وكان المٌسر عندهم من كرم الفعال .

 .5ٕٖ/ٕ، وتفسٌر ابن أبً حاتم: 1ٕٖ/ٗ(:ص 2ٖٔٗ( تفسٌر الطبري)1ٕٓٔ)
 .5ٕٖ/ٕ.، وتفسٌر ابن أبً حاتم: 1ٕٖ/ٗ(: صٖٗٔٗالطبري) ( تفسٌر5ٕٓٔ)
 .1ٕٖ/ٗ(:ص ٖ٘ٔٗ( تفسٌر الطبري)ٖٓٓٔ)
 .2ٕٖ/ٗ( تفسٌر الطبري:ٖٔٓٔ)
 .2٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕٖٓٔ)
 .ٓٙ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 1ٕٖ/ٗ، وتفسٌر الطبري: 1ٖٓ-2ٖٓ/ٕ، والحجة: 1ٕٔ( انظر:السبعة: ٖٖٓٔ)



وبعُض الكوفٌٌن أحدهما: }لل فٌهما إثم كبٌٌر{، بالباء الموحدة، لرأ بها  عُْظم أهل المدٌنة 
 والبصرٌٌن، بمعنى لل : فً شرب هذه ، والممار هذا ، كبٌٌر من اآلثام.

واحتج أصحاب هذا المول: بـ"أن الذنب فً الممار وشرب الخمر من الكبابر ، فوصفه  
بالكبٌر ألٌك. وأٌضا فاتفالهم على "أكبر" حجة لـ "كبٌر" بالباء بواحدة. وأجمعوا على رفض 

المثلثة ، إال فً مصحؾ عبدهللا بن مسعود فإن فٌه "لل فٌهما إثم كثٌر" "وإثمهما  "أكثر" بالثاء
 .(ٖٗٓٔ)أكثر" بالثاء مثلثة فً الحرفٌن"

لال الراؼب: " فكبٌر لموله تعالً : }إِْن تَْجتَنِبُوا َكبَابَِر َما تُْنَهْوَن َعْنهُ{ اآلٌة ، وبموله  
ْرَن لَظُْلٌم َعِظٌٌم{  .(ٖ٘ٓٔ)، وعظٌم وكبٌر متبلزمان "هللا : }إِنَّ الّشِ

ًّ وحمزة،  بمعنى الكثرة من  والثانً: }لل فٌهما إثٌم كثٌٌر { بالثاء المثلثة، وهً لراءة الكساب
اآلثام، وكؤنهم رأوا أن )اإلثم( بمعنى )اآلثام(، وإن كان فً اللفظ واحًدا ، فوصفوه بمعناه من 

 الكثرة.
 لعن الخمر ولعن معها عشرة: بابعها ومبتاعها واستندوا فً لراءتهم بؤن "النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

والمشتراة له وعاصرها والمعصورة له وسالٌها وشاربها وحاملها والمحمولة له وآكل 
. وأٌضا فجمع المنافع ٌحسن معه جمع اآلثام. و"كثٌر" بالثاء المثلثة ٌعطً (ٖٙٓٔ)ثمنها
 .(2ٖٓٔ)ذلن"

هما إثم كبٌر{، وذلن "إلجماع جمٌعهم على لوله والراجح هو من لرأ بـ)الباء(: }لل فٌ 
: }وإثمهما أكبر من نفعهما{، ولراءته بالباء، وفً ذلن داللة بٌّنة على أن الذي ُوصؾ به اإلثم 
األول من ذلن ، هو العظم والكبَر ، ال الكثرة فً العدد، ولو كان الذي وصؾ به من ذلن الكثرة 

 .(1ٖٓٔ)، لمٌل : وإثمهما أكثر من نفعهما"
والفرق بٌنهما)أي المرابتٌن(، أن الكبر تعود إلى الكٌفٌة؛ والكثرة  لال ابن عثٌمٌن: " 

تعود إلى الكمٌة؛ والمعنى أن فٌهما إثماً كثٌراً بحسب ما ٌتعامل بهما اإلنسان؛ واإلنسان المبتلى 
إلثم؛ أٌضاً اإلثم بذلن ال ٌكاد ٌملع عنه؛ وهذا ٌستلزم تعدد الفعل منه؛ وتعدد الفعل ٌستلزم كثرة ا

؛ ألنهما ٌتضمنان مفاسد كثٌرة فً العمل، والبدن، واالجتماع، والسلون؛ -أي عظٌم  -فٌهما كبٌر 
فً هذا المكان أضراراً كثٌرة جداً؛ من لرأ هذه األضرار  -رحمه هللا  -ولد ذكر دمحم رشٌد رضا 

كثٌر {؛ وهاتان المراءتان ال عرؾ كٌؾ عبر هللا عن ذلن بموله تعالى: } إثم كبٌر {، أو } إثم 
تتنافٌان؛ ألنهما جمعتا وصفٌن مختلفٌن جهة؛ فٌكون اإلثم كثٌراً باعتبار آحاده؛ كبٌراً باعتبار 

 .(5ٖٓٔ)كٌفٌته"
أي: "ما ٌترتب علٌهما من  [،5ٕٔ} َوإِثُْمُهَما أَْكبَُر ِمْن نَْفِعِهَما {]البمرة:لوله تعالى:  

 .(ٓٗٓٔ)العموبة أكبر من نفعهما"
لال ابن عثٌمٌن:" ألن العموبة فً اآلخرة؛ وأما النفع ففً الدنٌا؛ وعذاب اآلخرة أشك،  

 .(ٔٗٓٔ)وأبمى"
لال الطبري:" أي:" واإلثم بشرب الخمر هذه والممار هذا ، أعظُم وأكبُر مضرة  

علٌهم من النفع الذي ٌتناولون بهما... وإنما كان ذلن كذلن ، ألنهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم 

                                                             

 .ٓٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٗٓٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٔاؼب األصفهانً: ( تفسٌر الرٖ٘ٓٔ)
ٌْنَِها ٕ٘/ٕ(:ص22ٕٗ( مسند اإلمام أحمد)ٖٙٓٔ) ، والحدٌث:" لُِعنَْت اْلَخْمُر َعلَى َعْشَرةِ ُوُجوٍه لُِعنَْت اْلَخْمُر بِعَ

 ِه َوآِكُل ثََمنَِها".َوَشاِربَُها َوَسالٌَِها َوبَابِعَُها َوُمْبتَاعَُها َوَعاِصُرَها َوُمْعتَِصُرَها َوَحاِملَُها َواْلَمْحُمولَةُ إِلٌَْ 
 .ٓٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٖٓٔ)
 .5ٕٖ/ٗ( تفسٌر الطبري: 1ٖٓٔ)
 .1ٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٖٓٔ)
 .5ٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٗٓٔ)
 .5ٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٗٓٔ)



على بعض ، ولاتَل بعضهم بعًضا ، وإذا ٌاسُروا ولع بٌنهم فٌه بسببه الشرُّ ، فؤدَّاهم ذلن إلى ما 
 .(ٕٗٓٔ)ٌؤثمون به"
لال الشوكانً: "أخبر سبحانه بؤن الخمر والمٌسر وإن كان فٌهما نفع فاإلثم الذي  

لخمر فإنه ٌنشؤ ٌلحك متعاطٌهما أكثر من هذا النفع ألنه ال خٌر ٌساوي فساد العمل الحاصل با
عنه من الشرور ما ال ٌؤتً علٌه الحصر وكذلن ال خٌر فً المٌسر ٌساوي ما فٌها من المخاطرة 

 .(ٖٗٓٔ)بالمال والتعرض للفمر واستجبلب العداوات المفضٌة إلى سفن الدماء وهتن الحرم"
أي وضررهما أعظم من نفعهما ، فإن ضٌاع العمل وذهاب المال ، لال الصابونً: " 

ٌض البدن للمرض فً الخمر ، وما ٌجره الممار من خراب البٌوت ودمار األسر ، وتعر
وحدوث العداوة والبؽضاء بٌن البلعبٌن ، كل ذلن محسوس مشاهد ، وإذا لٌس الضرر الفادح 

 .(ٗٗٓٔ)بالنفع التافه ، ظهر خطر المنكر الخبٌث"
لفوابد المترتبة علٌه . أي : المفاسد المترتبة على تعاطٌهما أعظم من ا لال الماسمً: " 

أي : ال توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلمها بالعمل والدٌن . وفً هذا من التنفٌر عنها ما ال 
ٌخفى . ولهذا كانت هذه اآلٌة ممّهدة لتحرٌم الخمر على البتات ، ولم تكن مصرحة بل معرضة 

ً شافٌاً ! حتى نزل التصرٌح ؛ ولهذا ، لال عمر لما لرأت علٌه : اللهم بٌن لنا فً الخمر بٌ انا
ٌِْسُر َواألَنَصاُب َواألَْزالَُم ِرجْ  ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواْ إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَم ٌس بتحرٌمها فً سورة المابدة : } 

ٌَْطاُن أَن ٌَْطاِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن إِنََّما ٌُِرٌُد الشَّ ْن َعَمِل الشَّ ٌْنَكُُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْؽَضاء ِفً  ّمِ ٌُولَِع بَ
نتَُهوَن { ] المابدة :  ٌَُصدَّكُْم َعن ِذْكِر َّللّاِ َوَعِن الصَّبلَةِ فََهْل أَنتُم مُّ ِسِر َو ٌْ [... 5ٔ - 5ٓاْلَخْمِر َواْلَم

دالبل وفً تمدٌم بٌان إثمه ، ووصفه بالكب ، وتؤخٌر ذكر منافعه مع تخصٌصها بالناس ، من ال
 .(٘ٗٓٔ)ما ال ٌخفى على ما نطك به" -على ؼلبة األول 

ًّ :}وإثمهما ألرب من نفعهما{  ولرأ أب
(ٔٓٗٙ). 

لال الدكتور عبدالكرٌم الخطٌب: " و ٌبلحظ أن التعبٌر باإلثم جاء فى ممابله لفظ النفع  
ب ومعصٌة ، ، والنفع ال ٌمابل اإلثم ، وإنما ٌمابل الضّر .. وهذا ٌعنى أن اإلثم لٌس مجرد ذن

ٌضاؾ حسابهما إلى الحٌاة اآلخرة ، بحٌث ال ٌجد من ٌمترفهما ممن ال ٌإمن بهذه الحٌاة ما 
ٌضٌمه أو ٌضٌره ، بل إن هذا اإلثم هو ذنب ومعصٌة ٌترصد صاحبه فى اآلخرة ، ثم هو 
ضرر وشر ٌصٌب ممترفة فى الدنٌا .. ومعنى هذا أن صاحب الخمر والمٌسر إن كان ال ٌإمن 

ٌاة اآلخرة وال ٌخاؾ مؤثما منهما ، فإّن ما فٌهما من ضرر ٌصٌبه فى حٌاته الدنٌا .. فى بالح
جسده وماله ، جدٌر به أن ٌخٌفه وٌزعجه ، وٌمٌمه منهما على حذر وتخوؾ ، فكٌؾ بصاحب 
 الّدٌن الذي ٌنظر إلى هذٌن المنكرٌن ولد أصاباه فى دٌنه وفى دنٌاه جمٌعا؟.

بالذي ٌرّجح كفة الشر على الخٌر ، فى جانب الخمر والمٌسر ، « افع المن» هذا ، ولٌس جمع 
فإن هذا الجمع ال ٌتجه إلى النفع فى ذاته ولدره ، وإنما هو لتعدد وجوه الناس فى التماس الكسب 
منهما .. فمن صانع للخمر ، إلى جالب لها ، إلى بابع ، إلى ساق ، إلى مؽّن فى حانها .. إلى 

ون للخمر، و فى طرٌمها .. وكذلن المٌسر وأصناؾ الناس الذٌن ٌجتمعون ؼٌر ذلن ممن ٌعمل
 علٌه ، وٌعملون فى مٌدانه!.

أما اإلثم فهو اإلثم ، وإن تعددت مصادره ، واختلفت موارده ، والوصؾ الذي ٌلحمه  
هو الذي ٌفرق بٌن إثم وإثم ، فٌمال إثم كبٌر ، أو عظٌم ، أو ؼلٌظ ، أو ٌسكت عنه فبل ٌوصؾ 
بوصؾ ما .. وٌكفى فى وصفه فى هذه اآلٌة أن ٌمال : )إثم كبٌر( فٌكون وصفا جامعا لكل 

 .(2ٗٓٔ)منكر"

                                                             

 .5ٕٖ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕٗٓٔ)
 .ٕٕٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٖٗٓٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٗٓٔ)
 .5ٙ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘ٗٓٔ)
 .ٕٕٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٙٗٓٔ)
 .2ٖٕ/ٔ( التفسٌر المرآنً للمرآن: 2ٗٓٔ)



ح بتحرٌمها ، فؤضاؾ اإلثم   لال أهل العلم:" نزلت هذه اآلٌة فً الخمر لبل أن ٌُصرَّ
 . (1ٗٓٔ)جل ثناإه إلٌهما ، وإنما اإلثم بؤسبابهما ، إذ كان عن سببهما ٌحدث"

من أهل التفسٌبر : معنى ذلن : "وإثمهما بعد تحرٌمهما أكبر من نفعهما ولد لال عدٌد  
 .(5ٗٓٔ)لبل تحرٌمهما"

لال المرطبً: " أعلم هللا جل وعز أن اإلثم أكبر من النفع ، وأعود بالضرر فً  
 .(ٓ٘ٓٔ)اآلخرة ، فاإلثم الكبٌر بعد التحرٌم ، والمنافع لبل التحرٌم"

 [، تؤوٌبلن :5ٕٔتعالى:}َوإِثُْمُهَما أَْكَبُر ِمن نَّْفْعِهَما{]البمرة:بهذا فإن فً لوله  
، (ٔ٘ٓٔ)أحدهما : أن إثمهما بعد التحرٌم أكبر من نفعهما بعد التحرٌم ، وهو لول ابن عباس 

 .(ٗ٘ٓٔ)، ومماتل بن حٌان(ٖ٘ٓٔ)، والضحان(ٕ٘ٓٔ)والربٌع
بهما أكبر من نفعهما ، وهو والثانً : أن كبلهما لبل التحرٌم ٌعنً اإلثم الذي ٌحدث من أسبا

   .(٘٘ٓٔ)لول سعٌد بن جبٌر 
هذه اآلٌة "نزلت لبل تحرٌم الخمر والمٌسر، فكان معلوًما بذلن أن اإلثم والصواب أن  

على  -الذي ذكره هللا فً هذه اآلٌة فؤضافه إلٌهما ، إنما عنى به اإلثم الذي ٌحدث عن أسبابهما 
 . وهللا أعلم.(ٙ٘ٓٔ)ال اإلثم بعد التحرٌم" -ما وصفنا 
 ولد تواترت األخبار على صحة ما للناه، وبه لال أهل التفسٌر: 

أخرج الطبري بسنده الصحٌح عن سعٌد بن جبٌر لال : لما نزلت : " }ٌسؤلونن عن  
الخمر والمٌسر لل فٌها إثٌم كبٌر ومنافع للناس{، فكرهها لوم لموله : }فٌها إثم كبٌر{، وشربها 

ومنافع للناس " ، حتى نزلت : }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ال تَْمَربُوا الصَّبلةَ َوأَْنتُْم سَُكاَرى لوم لموله : " 
[ ، لال : فكانوا ٌدعونها فً حٌن الصبلة َٖٗحتَّى تَْعلَُموا َما تَمُولُوَن{ ] سورة النساء : 

ٌِْسُر َواألْنَصاُب َواألْزالُم ِرْجٌس وٌشربونها فً ؼٌر حٌن الصبلة ، حتى نزلت : }إِنََّما اْلَخْمُر  َواْلَم
ٌَْطاِن فَاْجتَنِبُوهُ{ ] سورة المابدة :  ٌْعَةً لن ! الٌوم لُِرْنِت بالمٌسر  5ِٓمْن َعَمِل الشَّ [ فمال عمر : َض

" !(ٔٓ٘2). 
وعن أبً توبة المصري ، لال ، سمعت عبد هللا بن عمر ٌمول : أنزل هللا عز وجل  

، فكان أول ما أنزل : " ٌسؤلونن عن الخمر والمٌسر لُل فٌهما إثم كبٌر " اآلٌة ، فً الخمر ثبلثًا 
فمالوا : ٌا رسول هللا ، ننتفع بها ونشربها كما لال هللا جل وعز فً كتابه! ثم نزلت هذه اآلٌة : 

بلةَ َوأَْنتُْم سَُكاَرى{ اآلٌة ، لا لوا : ٌا رسول هللا ، ال نشربها عند }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ال تَْمَربُوا الصَّ
ٌِْسُر َواألْنَصاُب َواألْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل  لرب الصبلة. لال : ثم نزلت : }إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَم

مت الخمر "  ٌَْطاِن فَاْجتَنِبُوهُ{اآلٌة ، لال : فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ُحّرِ الشَّ
(ٔٓ٘1). 

سن لاال لال هللا : }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ال تَْمَربُوا الصَّبلةَ َوأَْنتُْم وعن عكرمة والح 
سَُكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَمُولُوَن{ و " ٌسؤلونن عن الخمر والمٌسر لل فٌهما إثم كبٌٌر ومنافُع 

                                                             

 .5ٕٖ/ٗ(تفسٌر الطبري: 1ٗٓٔ)
 .5ٕٖ/ٗ(تفسٌر الطبري: 5ٗٓٔ)
 .ٓٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٓ٘ٓٔ)
 .ٖٖٓ/ٗ(:ص ٔٗٔٗ( تفسٌر الطبري)ٔ٘ٓٔ)
 .ٖٖٓ-5ٕٖ/ٗ(:ص 5ٖٔٗ( تفسٌر الطبري)ٕ٘ٓٔ)
 .ٖٖٓ/ٗ(:ص ٓٗٔٗ( تفسٌر الطبري)ٖ٘ٓٔ)
 .5ٖٖ/ٕ(:ص 2ٕٙٓحاتم)( تفسٌر ابن أبً ٗ٘ٓٔ)
 . 5ٕٖ/ٕ(:ص ٕٗٙٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)٘٘ٓٔ)
 .ٖٖٓ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٙ٘ٓٔ)
 .ٖٖٓ/ٗ(:ص ٕٗٔٗ( تفسٌر الطبري)2٘ٓٔ)
 .ٖٖٔ/ٗ(:ص ٖٗٔٗ( تفسٌر الطبري)1٘ٓٔ)



}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا  للناس وإثمهما أكبر من نفعهما " ، فنسختها اآلٌة التً فً المابدة ، فمال :
ٌِْسُر{، اآلٌة"  .(5٘ٓٔ)إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَم

عن أبً المَُموص زٌد بن علً لال : أنزل هللا عز وجّل فً الخمر ثبلَث مرات. و 
فؤول ما أنزل لال هللا : }ٌسؤلونن عن الخمر والمٌسر لُل فٌهما إثٌم كبٌر ومنافع للناس وإثمهما 

عهما{، لال : فشربها من المسلمٌن من شاء هللا منهم على ذلن ، حتى شرب رجبلن أكبُر من نف
ٌَا  فدخبل فً الصبلة فجعبل ٌَْهُجران كبلًما ال ٌدري عوؾ ما هو ، فؤنزل هللا عز وجل فٌهما : }

بلةَ َوأَْنتُْم سَُكاَرى َحتَّى تَْعَلُموا َما  تَمُولُوَن{، فشربها من شربها منهم أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ال تَْمَربُوا الصَّ
رجٌل ، فجعل ٌنوح على  -فٌما زعم أبو المموص  -، وجعلوا ٌتمونها عند الصبلة ، حتى شربها 

 :(ٓٙٓٔ)لتلى بدر
 َوَهْل لَِن بَْعَد َرْهِطِن ِمْن َسبلمِ     تَُحًٌِّ ِبالسَّبلَمِة أُمُّ َعْمرٍو         

ٌُْت الَمْوَت نَمََّب َعْن ِهَشاِم       ً    ذَِرٌنً أَْصَطبِْح بَْكًرا ، فَإنِّ   َرأَ
 بِؤَْلٍؾ ِمْن ِرَجاٍل أَْو َسَوامِ      َوَودَّ بَنُو الُمِؽٌَرةِ لَْو فََدْوهُ        

ٌَزى ٌَُكلَُّل بالسَّنَاِم         َكؤَّيٍ بالطَّو                        ِمْن الّشِ
 ِمَن الِفتٌَْاِن والُحلَِل الِكَراِم         َكؤَّيٍ بالطَِّوّىِ َطِوّيِ بَْدٍر        

لال : فبلػ ذلن رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فجاء فِزًعا ٌجرُّ رداءه من الفزع ، حتى انتهى إلٌه ، فلما عاٌنه 
ٌضربه ، لال : أعوذ باهلل من ؼضب هللا ورسوله ! الرجل ، فرفع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شٌبًا كان بٌده ل

ٌِْسُر َواألْنَصاُب  ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَم وهللا ال أطعُمها أبًدا ! فؤنزل هللا تحرٌمها : }
 عنه : انتهٌنا ، َواألْزالُم ِرْجٌس{ إلى لوله :}فََهْل أَْنتُْم ُمْنتَُهوَن{، فمال عمر بن الخطاب رضً هللا

 .(ٔٙٓٔ) انتهٌنا !!"
وعن الشعبً لال : نزلت فً الخمر أربُع آٌات : }ٌسؤلونن عن الخمر والمٌسر لل  

فٌهما إثم كبٌر ومنافع للناس{، فتركوها ، ثم نزلت : }تَتَِّخذُوَن ِمْنهُ َسَكًرا َوِرْزلًا َحَسًنا{ ] سورة 
ٌِْسُر َواألْنَصاُب [ ، فشربوها ثم نزلت اآلٌتان ف 2ٙالنحل :  ً " المابدة " : }إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَم

 .(ٕٙٓٔ)َواألْزالُم{ إلى لوله : }فََهْل أَْنتُْم ُمْنتَُهوَن{"
وعن السدي لال:" نزلت هذه اآلٌة : }ٌسؤلونن عن الخمر والمٌسر{ اآلٌة ، فلم ٌزالوا  

عا ناًسا من أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص بذلن ٌشربونها ، حتى صنع عبد الرحمن بن عوؾ طعاًما ، فد

                                                             

 .ٖٖٖ/ٗ(:ص ٗٗٔٗ( تفسٌر الطبري)5٘ٓٔ)
من شعر ألبً بكر بن  (تنسب هذا الشعر ألبً بكر الصدٌك ، ونفً عابشة لذلن . وهذه األبٌات بعض أبٌاتٓٙٓٔ)

:  ٖشعوب ، اختلطت بشعر بحٌر بن عبد هللا بن عامر المشٌري . ومراجع األبٌات جمٌعًا هً : سٌرة ابن هشام 
،  ٖٔٓ، ونسب لرٌش :  ٖٙ، واالشتماق :  ٕ٘ٗ، والوحشٌات ألبً تمام :  ٖٔٗ:  ٖوتارٌخ ابن كثٌر  ٖٓ

،  ٕٔٓ:  2، وفتح الباري  ٘ٙ:  ٘، والبخاري  1ٕٕدر( : ، وكنى الشعراء )نوا 1ٕومن نسب ألمه )نوادر( : 
 واإلصابة )ترجمة أبً بكر بن شعوب( ، وؼٌرها .

والبٌت األول والرابع والخامس ، من أبٌات رواها ابن هشام ، والبخاري ألبً بكر بن شعوب ، من الشعر الذي 
ثُنَا الّرسُولُ   بؤَْن َسنَْحٌَا ... َوَكٌَؾ َحٌَاةُ أَْصَداٍء َوَهاِم! ذكر فٌه لتلى بدر ، والذي ٌمول فً آخره : ٌَُحّدِ

وكان أبو بكر لد أسلم فٌما ٌمال . أما البٌتان الثانً والثالث فهما من أبٌات لالها بحٌر بن عبد هللا المشٌري ، 
: "  ٌرثً هشام بن المؽٌرة ، وكان شرٌفًا مذكوًرا ، وكانت لرٌش تإرخ بموته ، ولما مات نادى مناد بمكة

ٌُْت الَمْوَت نَمََّب َعنْ  ٌَا بَْكُر ، ِإنًِّ ... َرأَ  اشهدوا جنازة ربكم " ! فمال بحٌر ٌرثٌه أبٌاتًا أولها : ذَِرٌنً أَْصَطبْح 
 ِهَشامِ 

ولد رواها لبحٌر بن عبد هللا ، اآلمدي فً المإتلؾ والمختلؾ ، وأبو تمام فً الوحشٌات ، وابن درٌد فً 
عب فً نسب لرٌش روى هذا البٌت والذي ٌلٌه ألبً بكر بن شعوب فً رثاء هشام . االشتماق ، ولكن المص

والصواب فٌما أرجح مع من خالؾ المصعب . فإن البٌتٌن الثانً والثالث ، ظاهر أنهما ممحمان هنا ، وهما لٌسا 
طوٌل . وشهد بدًرا فً رواٌة الثمات ، وفٌهما ذكر هشام ورثاإه ، وهشام مات لبل اإلسبلم ولبل ٌوم بدر بدهر 

ولداه الحارث بن هشام ، وأبو جهل بن هشام فبل معنى لذكره فً رثاء لتلى بدر . هذا خلط فً الرواٌة ، حتى 
 لو صح أن البٌتٌن ألبً بكر بن شعوب .

 .ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٗ(:ص ٘ٗٔٗ( تفسٌر الطبري)ٔٙٓٔ)
 .ٖٖٗ/ٗ(:ص ٙٗٔٗ( تفسٌر الطبري)ٕٙٓٔ)



ٌَا أٌََُّها اْلَكافُِروَن{، ولم ٌفهمها. فؤنزل هللا عز وجل ٌشدد فً  فٌهم علً بن أبً طالب ، فمرأ :}لُْل 
وَن{، فكانت لهم الخمر :}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ال تَْمَربُوا الصَّبلةَ َوأَْنتُْم سَُكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَمُولُ 

حبلال ٌشربون من صبلة الفجر حتى ٌرتفع النهار ، أو ٌنتصؾ ، فٌمومون إلى َصبلة الظهر 
ثم ٌشربونها حتى ٌنتصؾ  -وهً العشاء  -وهم ُمْصُحون، ثم ال ٌشربونها حتى ٌَُصلوا الَعتَمة 

شربونها حتى صنع فلم ٌزالوا بذلن ٌ -اللٌل ، وٌنامون ، ثم ٌمومون إلى صبلة الفجر ولد صحوا 
سعد بن أبً ولاص طعاًما ، فدعا ناًسا من أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص فٌهم رجل من األنصار ، فشوى 
لهم رأس بعٌر ثم دعاهم علٌه ، فلما أكلوا وشربوا من الخمر ، سكروا وأخذوا فً الحدٌث. فتكلم 

، فؤنزل هللا نَْسخ الخمر سعد بشًء فؽضب األنصاري ، فرفع لَْحً البعٌر فكسر أنؾ سعد
ٌِْسُر َواألْنَصاُب َواألْزالُم{ إلى لوله :} فََهْل أَْنتُْم  وتحرٌمها ولال : }إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَم

 .(ٖٙٓٔ)ُمْنتَُهوَن{"
ولال مجاهد فً لوله : }ٌسؤلونن عن الخمر والمٌسر{، :لما نزلت هذه اآلٌة شربها بعض الناس 

 . (ٗٙٓٔ)حرٌمها فً " سورة المابدة"وتركها بعٌض ، حتى نزل ت
وعن لتادة: لوله :} ٌسؤلونن عن الخمر والمٌسر لُل فٌهما إثم كبٌر ومنافع للناس{ ،  

مهما ، لما أراد أن ٌبلػ بهما من المدة واألجل. ثم أنزل هللا فً " سورة  هما هللا ولم ٌحّرِ فذمَّ
ْم سَُكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَمُولُوَن {، فكانوا ٌشربونها النساء " أشد منها : }ال تَْمَربُوا الصَّبلةَ َوأَْنتُ 

، حتى إذا حضرت الصبلة سكتوا عنها ، فكان السكر علٌهم حراًما. ثم أنزل هللا جل وعز فً " 
ٌِْسُر{ إلى}لَ  ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَم عَلَّكُْم سورة المابدة " بعد ؼزوة األحزاب : }

تُْفِلُحوَن{ فجاء تحرٌمها فً هذه اآلٌة ، للٌلها وكثٌرها ، ما أسكر منها وما لم ٌسكر. ولٌس 
 .(٘ٙٓٔ)للعرب ٌومبذ عٌش أعجُب إلٌهم منها"

وعن الربٌع لوله : "ر ٌسؤلونن عن الخمر والمٌسر لل فٌهما إثم كبٌر ومنافع للناس  

م فً تحرٌم وإثمهما أكبر من نفعهما{، لال : لما نزلت  هذه اآلٌة لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : إن ربكم ٌُمّدِ
بلةَ َوأَْنتُْم سَُكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما  الخمر ، لال : ثم نزلت : }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ال تَْمَربُوا الصَّ

م فً  ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا تَمُولُوَن{ ، لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : إّن ربكم ٌمّدِ تحرٌم الخمر. لال : ثم نزلت : }
ٌَْطاِن فَاْجتَِنبُوهُ{ ، فحّرمت الخمر  ٌِْسُر َواألْنَصاُب َواألْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَم

 .(ٙٙٓٔ)عند ذلن"
ا ، لال : نسخت ولال ابن زٌد فً لوله : }ٌسؤلونن عن الخمر والمٌسر{ اآلٌة كله 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص. لال : كان الن ًّ بً ثبلثةً ،  فً " سورة المابدة " ، وبالحّد الذي حدَّ النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، وَضْرب النب
ى وهو َحدٌّ ، ولرأ :  ملسو هيلع هللا ىلص ٌضربهم بذلن حدًّا ، ولكنه كان ٌعمل فً ذلن برأٌه ، ولم ٌكن حدًّا مسمًّ

ٌِْسُر{ اآلٌة"}إِنَّ   .(2ٙٓٔ)َما اْلَخْمُر َواْلَم
 ولد استدل بعض أهل العلم بهذه اآلٌة على تحرٌم الخمر، وذلن من وجهٌن: 

ًَ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َواأِلثَْم{  َم َربِّ أحدهما:  ألن هللا تعالى لد لال : }لُْل إِنََّما َحرَّ
 [ فؤخبر فً هذه اآلٌة أن فٌها إثما فهو حرام. ٖٖ]األعراؾ : 

نها لال ابن عطٌة : "لٌس هذا النظر بجٌد، ألن اإلثم الذي فٌها هو الحرام، ال هً بعٌ 
 .(1ٙٓٔ)على ما ٌمتضٌه هذا النظر "

                                                             

 .ٖٖٗ/ٗ(:ص 2ٗٔٗ(  تفسٌر الطبري)ٖٙٓٔ)
 .ٖٖ٘/ٗ(:ص 1ٗٔٗ( تفسٌر الطبري)ٗٙٓٔ)

 : " هذا أول ما ِعٌبت به الخمر".ٖٖ٘/ٗ(:ص5ٗٔٗوفً رواٌة)
 .ٖٖٙ-ٖٖ٘/ٗ(:ص ٓ٘ٔٗ( تفسٌر الطبري)٘ٙٓٔ)
 .ٖٖٙ/ٗ(:ص ٔ٘ٔٗ(تفسٌر الطبري)ٙٙٓٔ)
 .ٖٖٙ/ٗ(:ص ٕ٘ٔٗ( تفسٌر الطبري)2ٙٓٔ)
 .ٓٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 1ٙٓٔ)



والثانً: ألنه سماه إثما ، ولد حرم اإلثم فً آٌة أخرى ، وهو لوله عز وجل : }لل إنما حرم 
ربً الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم{ فمالوا: اإلثم أراد به الخمر ، بدلٌل لول لال 

 :(5ٙٓٔ)الشاعر
 َكذَاَن اإلثُْم تَْذَهُب بالعُمُولِ  َشِرْبُت اإلثَْم َحتَّى َضلَّ َعْمِلً     

 .(2ٓٓٔ)فعبر عن الخمر باإلثم لما كان مسببا عنها 
لال المرطبً : "وهذا أٌضا لٌس بجٌد ، ألن هللا تعالى لم ٌسم الخمر إثما فً هذه اآلٌة  

ه اآلٌة ، وإنما لال : }لل فٌهما إثم كبٌر{ ولم ٌمل : لل هما إثم كبٌر... ولد لال لتادة : إنما فً هذ
 .(2ٔٓٔ)ذم الخمر ، فؤما التحرٌم فٌعلم بآٌة أخرى وهً آٌة "المابدة" وعلى هذا أكثر المفسرٌن"

[، أي: وٌسؤلونن ماذا "ٌتصدلون 5ٕٔلوله تعالى:} َوٌَْسؤَلُونََن َماذَا ٌُْنِفمُوَن {]البمرة: 
 .(2ٕٓٔ)به من أموالهم"

 .(2ٖٓٔ)لوله تعالى:} لُِل اْلَعْفَو{  أي : "أنفموا العفو" 
، (2٘ٓٔ)بسنده عن "ٌحٌى ، انه بلؽه ان معاذ بن جبل (2ٗٓٔ)أخرج ابن أبً حاتم 

فماال : ٌا رسول هللا ان لنا أرلاء وأهلٌن ، فما ننفك من اموالنا ؟  -ملسو هيلع هللا ىلص-اتٌا رسول هللا  (2ٙٓٔ)وثعلبة
 . (22ٓٔ)فؤنزل هللا عز وجل وٌسبلونن ماذا ٌنفمون"

 كٌؾ أعٌد السإال عما ٌنفمون وجواب بٌن الجوابٌن؟لال الراؼب: " إن لٌل ؟  
لٌل : أما األول : فسإال عن الجنس الذي ٌنفك ، وعمن ٌنفك علٌه ، فبٌن لهم   

األمران ، وأما السإال هاهنا فعن المدر المنفك ، فؤجٌبوا بحسبه ، فبٌن أن الذي ٌنفك هو 
 .(21ٓٔ)العفو"

[، فً هذا الموضع على 5َٕٔو{]البمرة:واختلؾ أهل التؤوٌل فً معنى : } اْلعَفْ  
 :(25ٓٔ)وجوه

.وروي عن عبد هللا بن عمر ومجاهد (1ٓٓٔ)أحدها: أن معناه : الفضل. وهذا لول ابن عباس
، ودمحم بن كعب ولتادة والماسم وسالم وسعٌد بن جبٌر (1ٔٓٔ)وعطاء والحسن وعكرمة، وابن زٌد

 .(1ٕٓٔ)وعطاء الخراسانً والربٌع بن أنس نحو ذلن

                                                             

(، وتاج ٔٙٔ/ ٘ٔ( "إثم"، وتهذٌب اللؽة )ٕٔ/ ٙ)(البٌت من الوافر وهو ببل نسبة فً لسان العرب 5ٙٓٔ)
 ( وؼٌرهم.25ٗ/ ٔ(، والدر المصون )2٘ٔ/ ٕالعروس "إثم"، وفً البحر )

 .25ٗ/ٔ( انظر: الدر المصون: 2ٓٓٔ)
 .ٔٙ-ٓٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٔٓٔ)
 .52/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2ٕٓٔ)
 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2ٖٓٔ)
 . ٖ٘ٗ/ٔ، والسٌوطً فً الدر المنثور: ٙٗ٘/ٔ: -ك: األنٌستحمٌ-(وعزاه له أٌضاً ابن حجر فً العجاب2ٗٓٔ)
( هو: أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري الخزرجً، من أعٌان الصحابة، شهد 2٘ٓٔ)

هـ. انظر: طبمات ابن 1ٔالعمبة الثانٌة وبدراً وما بعدها، إلٌه المنتهى فً العلم باألحكام والمرآن. توفً عام: 
، تمرٌب التهذٌب البن حجر: ٖٗٗ/ٔ، سٌر أعبلم النببلء للذهبً: 12ٔ/٘، أسد الؽابة البن األثٌر: 1ٖ٘/ٖسعد: 
5٘ٓ . 

أكثر من رجل بهذا االسم، انظر: اإلصابة -رضً هللا عنهم-( ثعلبة لم أهتد إلى تعٌٌنه إذ فً الصحابة2ٙٓٔ)
 . ٖٕٓ-ٔ/55ٔالبن حجر: 

 .5ٖٖ/ٕ( ص1ٕٙٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم:)22ٓٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر الراؼب األصفهانً:  (21ٓٔ)
 وما بعدها. 2ٖٖ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 25ٓٔ)
 .5ٖٖ/ٕ(:ص 5ٕٙٓ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)2ٖٖ/ٗ(:ص ٖ٘ٔٗ( تفسٌر الطبري)1ٓٓٔ)

، 2ٕ٘ٓٔرلم:  1ٖٙ/ٔٔ، والطبرانً فً معجمه الكبٌر: ٖٖٙ/ٔونسبه له أٌضا : النحاس فً الناسخ والمنسوخ: 
 1ٖ1/ٖ: -تحمٌك الحمٌد-، وسعٌد بن منصور فً سننهٕٖٗٔرلم:  ٕٗو ٖٕ/2مان: والبٌهمً فً شعب اإلٌ

وزاد نسبته لوكٌع وعبد بن حمٌد وابن المنذر. كما عزاه  ٖ٘ٗ/ٔ، وذكره السٌوطً فً الدر المنثور: ٖ٘ٙرلم: 
ر ، وأبو حٌان فً البح21ٕ/ٔ، والماوردي فً النكت والعٌون: ٕٕٗ/ٔله ابن الجوزي فً زاد المسٌر: 

 ، وؼٌرهم. 1٘ٔ/ٕالمحٌط: 



ن معنى ذلن : الوسط من النفمة ، ما لم ٌكن إسرافًا وال إلتاًرا. وهذا لول والثانً: أ
 .(1٘ٓٔ)، ومجاهد(1ٗٓٔ)، وعطاء(1ٖٓٔ)الحسن

أٌضاً من وجه آخر عن الحسن لال: أن  (1ٙٓٔ)لال ابن حجر: " وأخرج عبد بن حمٌد 
ال تجهد مالن ثم تمعد تسؤل الناس، فعرؾ بهذا المراد بموله: الفضل، أي: ماال ٌإثر فً المال 

 .(12ٓٔ)فٌمحمه"
فً أحد -والثالث: أن معنى ذلن : خذ منهم ما أتون به من شًء للٌبل أو كثًٌرا. لاله ابن عباس 

 .(11ٓٔ)-لولٌه
 .(5ٓٓٔ)، ولتادة(15ٓٔ)ما طاَب من أموالكم. لاله الربٌعوالرابع: أن معنى ذلن : 

 .(5ٔٓٔ)والخامس: أن معنى ذلن : الصدلة المفروضة. لاله مجاهد"
 .(5ٕٓٔ) والسادس:أنه الٌسر من كل شًء ، لاله طاووس

والسابع: أن المراد: ماال ٌتبٌن فً اموالكم وكان هذا لبل ان تمرض الصدلة. لاله ابن 
 .(5ٖٓٔ)عباس

و{: هو "الفضُل من ماِل الرجل عن نفسه وأهله فً مإونتهم ما ال والراجح أن }العف 
بد لهم منه. وذلن هو الفضل الذي تظاهرت به األخبار عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص باإلذن فً الصدلة ، 

 .(5ٗٓٔ)وَصدلته فً وجوه البر"
 رجٌل ببٌضة من ذهب ولد روي عن جابر بن عبد هللا أنه لال : "أتى رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

أصابها فً بعض المعادن ، فمال : ٌا رسول هللا ، خذ هذه منً صدلة ، فوهللا ما أصبحت أملن 
ؼٌرها! فؤعرض عنه ، فؤتاه من ركنه األٌمن فمال له مثل ذلن ، فؤعرض عنه. ثم لال له مثل 

ا فحذفه بها حذفة لو ذلن ، فؤعرض عنه. ثم لال له مثل ذلن ، فمال : هاتها! مؽضبًا ، فؤخذه
ه أو عَمره ، ثم لال : " ٌجًء أحدكم بماله كله ٌتصدق به ، وٌجلس ٌتكفؾ الناس!!  أصابه شجَّ

 .(5٘ٓٔ)إنما الصدلة عن ظهر ِؼنًى"
                                                                                                                                                                               

 
 .1ٖٖ-2ٖٖ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 1ٔٓٔ)
 .5ٖٖ/ٕ(:ص 5ٕٙٓ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)1ٕٓٔ)
 .1ٖٖ/ٗ(:ص ٕٙٔٗ( تفسٌر الطبري)1ٖٓٔ)
 .1ٖٖ/ٗ(:ص ٖٙٔٗ( تفسٌر الطبري)1ٗٓٔ)
 .1ٖٖ/ٗ(:ص ٗٙٔٗ( تفسٌر الطبري)1٘ٓٔ)
، وذكره عن ٖ٘ٗ/ٔ، والسٌوطً فً الدر المنثور: 2ٖٔ/ٔ( عزاه له ابن كثٌر فً تفسٌر المرآن العظٌم: 1ٙٓٔ)

، والنحاس فً الناسخ 1٘ٔ/ٕ، وأبو حٌان فً البحر المحٌط: 5ٖٖو 1ٖٖ/ٗالحسن ابن جرٌر فً جامع البٌان: 
 . ٕٔ/ٕٔ، والعٌنً فً عمدة الماري: ٖٗٙ/ٔوالمنسوخ: 

 .1ٓٗ/5( الفتح: 12ٓٔ)
 .5ٖٖ/ٗ(: صٙٙٔٗ( تفسٌر الطبري)11ٓٔ)
 .5ٖٖ/ٖ، وتفسٌر ابن أبً حاتم: 5ٖٖ/ٗ(:ص 2ٙٔٗ( تفسٌر الطبري)15ٓٔ)
 .5ٖٖ/ٖ، وتفسٌر ابن أبً حاتم: 5ٖٖ/ٗ(:ص 1ٙٔٗ( تفسٌر الطبري)5ٓٓٔ)
. وانظر الخبر فً: النحاس فً 5ٖٖ/ٕ، وتفسٌر ابن أبً حاتم: ٖٓٗ/ٗ(:ص 5ٙٔٗ( تفسٌر الطبري)5ٔٓٔ)

ً لعبد بن حمٌد، وعزاه  ٖ٘ٗ/ٔ، وأورده السٌوطً فً الدر المنثور: ٕٖٙ/ٔالناسخ والمنسوخ:  ونسبه أٌضا
، وأبو حٌان فً 21ٕ/ٔ، والماوردي فً النكت والعٌون: ٕٕٗ/ٔلمجاهد أٌضاً: ابن الجوزي فً زاد المسٌر: 

، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 2ٕٔ/ٕ. وعزاه ابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: 1٘ٔ/ٔالبحر المحٌط: 
 لمٌس بن سعد.  ٕٙ/ٖ
 .5ٖٖ/ٕ(:ص 2ٕٓٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٕٓٔ)
، والناسخ والمنسوخ 1ٖٖ/ٗ(:ص ٓٙٔٗ، وتفسٌر الطبري)5ٖٗ/ٕ(:ص 2ٖٕٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٖٓٔ)
وزاد نسبته البن المنذر، وكذا عزاه البن عباس  ٖ٘ٗ/ٔ، وأورده السٌوطً فً الدر المنثور: ٖٔٙ/ٔحاس: للن

 . 5ٙٔمكً فً اإلٌضاح لناسخ المرآن ومنسوخه: 
 .ٖٓٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 5ٗٓٔ)
عن ابن إسحاق ، بهذا  -وهو ابن سلمة  -، عن موسى بن إسمعٌل ، عن حماد  2ٖٙٔ(رواه أبو داود : 5٘ٓٔ)

، من طرٌك موسى بن إسمعٌل ، به ولال : " هذا حدٌث صحٌح  ٖٔٗ:  ٔسناد . ورواه الحاكم فً المستدرن اإل



لال الطبري: " فإذا كان الذي أذن ملسو هيلع هللا ىلص ألمته ، الصدلةَ من أموالهم بالفضل عن حاجة  
هو " العفو " من مال الرجل ،  إْذ كان " العفو " ، فً كبلم العرب المتصدق ، فالفضل من ذلن 

ومن ذلن لوله جل ثناإه : " حتى َعفَْوا "  -، فً المال وفً كل شًء : هو الزٌادة والكثرة 
 :   (5ٙٓٔ)بمعنى : زادوا على ما كانوا علٌه من العدد وكثروا ،  ومنه لول الشاعر

ٌَاِت الشَّْحِم كُوِم  ٌَْؾ منا        بِؤَْسُوِق َعافِ  َولِكنَّا نُِعضُّ السَّ
ٌعنً به : كثٌرات الشحوم. ومن ذلن لٌل للرجل : " خذ ما عفا لن من فبلن " ، ٌراد به ما 
فضل فصفا لن عن ُجهده بما لم ٌَْجهده  كان بًٌِّنا أّن الذي أذن هللا به فً لوله : " لل العفو " 

باده من النفمة ، فؤذنهم بإنفاله إذا أرادوا إنفاله ، هو الذي بٌّن ألمته رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص بموله : " لع
 .(52ٓٔ)خٌر الصدلة ما أنفمت عن ؼنى " ، وأِذنهم به"

ثم اختلؾ أهل العلم فً هذه اآلٌة : هل هً منسوخة أم ثابتة الحكم على العباد، وفً  
 ذلن ثبلثة ألوال:

حدها: أنها منسوخة ، نسختها الزكاة المفروضة، والصحابة كانوا ٌكتسبون المال وٌمسكون أ
: -عز وجل-لدر الحاجة وٌتصدلون بالفضل بحكم هذه اآلٌة، ثم نسخ ذلن بآٌة الزكاة وهً لوله

ٌِهْم بَِها﴾ ]التوبة: ُرهُْم َوتَُزّكِ ، وعطاء (51ٓٔ)بن عباس[.  لاله آٖٔ﴿ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدلَةً تَُطّهِ
 .(ٓٓٔٔ)، والسدي(55ٓٔ)الخراسانً

 .(ٔٓٔٔ)والثانً: أنها ُمثَْبتة الحكم ؼٌر منسوخة، وأن المراد بالعفو الصدلة الواجبة. لاله مجاهد
 .(ٕٓٔٔ)والثالث: أنها محكمة مخصوصة بالتطوع. نسبه النحاس إلى أكثر المفسرٌن

اإلٌجاب، وكون فرض الزكاة  واألظهر هو المول األخٌر؛ ألن اآلٌة ال دلٌل فٌها على 
نزل بعدها ال ٌلزم منه أن األمر بإنفاق العفو منسوخ. وعلٌه فالزكاة واجبة وإنفاق العفو 

 ، وبالتالً ال نسخ فً اآلٌة، ألن الواجب ال ٌنسخ التطوع، وهللا أعلم.-مستحب-مشروع

 :(ٖٓٔٔ)، على وجهٌن[5ٕٔ}لُِل اْلَعْفَو{ ]البمرة :  ولد اختلفت المراءة فً لوله تعالى: 

                                                                                                                                                                               

، وزاد نسبته البن سعد  ٕٗ٘ - ٖٕ٘:  ٔعلى شرط مسلم ، ولم ٌخرجاه " . ووافمه الذهبً . وذكره السٌوطً 
م بن ثوبان " ، عن جابر .حذفه ، من وجه آخر ، من رواٌة " عمر بن الحك 5ٔ/ٕ/ٗ، وهو فً طبمات ابن سعد 

بالشًء رماه به . تكفؾ الناس : تعرض لمعروفهم باسطا ٌده ، لٌتلمى منهم ما ٌتصدلون به علٌه . ولوله : " 
 عن ظهر ؼنً " أي عن ؼنى ٌستمٌم به أمره وٌموى .

بن إسحاق ، عن  والحدٌث وأخرجه الطبري بسنده: عمرو بن علً لال ، حدثنا ٌزٌد بن هرون لال ، حدثنا دمحم
 عاصم بن عمر بن لتادة ، عن محمود بن لبٌد ، عن جابر بن عبد هللا.

، وهذا البٌت من أبٌات ٌفخر فٌها بإكرامهم الضٌؾ،  5ٔ:  ٕ( البٌت للبٌد بن ربٌعة. انظر: دٌوانه لصٌدة 5ٙٓٔ)
 وال سٌما فً الشتاء ، ٌمول إذا جاء الشتاء ببرده ولحطه :

 ِطبلِت ِمْنها       إلى البَْكِر الُمَماِرِب والَكُزومفبَلَ نَتََجاَوُز العَ  
ٌْؾ . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ولكنّا نُِعّض السَّ

والضمٌر فً " منها " لئلبل . ٌمول : ال نتجاوز عند الذبح فندع النوق الطوال األعناق السمٌنات ، إلى بكر دنًء 
بعرالٌب السمٌنات العظام  -لسٌؾ ، أي نضرب بالسٌؾ حتى ٌعض فً اللحم أو بكر هرم ، ولكننا نعض ا

 األسنمة ، وهً الكوم ، جمع كوماء .
 .ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 52ٓٔ)
 .ٖٗٗ/ٗ(:ص 2٘ٔٗ(، و)2ٗٔٗ( تفسٌر الطبري)51ٓٔ)
 .1ٓ٘/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: 5ٖٗ/ٕ(:ص2ٕٗٓ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)55ٓٔ)
 .1ٓ٘/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٖٗٗ/ٗ(:ص 2ٙٔٗري)( انظر: تفسٌر الطبٓٓٔٔ)
 .ٖٗٗ/ٗ(:ص 22ٔٗ( تفسٌر الطبري)ٔٓٔٔ)
، اإلٌضاح لناسخ ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: ٖ٘ٙ-ٖٔٙ/ٔ( انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٕٓٔٔ)

، الناسخ والمنسوخ لهبة بن سبلمة: 1ٗ-1ٖ، نواسخ المرآن البن الجوزي: 5ٙٔ-1ٙٔالمرآن ومنسوخه لمكً: 
الفمرات  2ٓٙ-٘ٙٙ/ٕ: ، النسخ فً المرآن لمصطفى زٌدٕٙ-ٔٙ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٕ٘-ٔ٘
 ، وؼٌرها. 5ٗٗ-5ٖ٘رلم: 

 .2ٖٗ-ٖٙٗ/ٗ، وتفسٌر الطبري: ٖ٘ٔ/ٕ، و الحجة:1ٕٔ( انظر: السبعة: ٖٓٔٔ)



أحدهما: }لُِل اْلعَْفَو{، نصًبا. وهً لراءة عامة لرأة الحجاز ولرأة الحرمٌن وعُظم لرأة 
 الكوفٌٌن.

والنصب على تمدٌر }ماذا{ مفعوالً ممدماً؛ و}العفو{ منصوب بفعل محذوؾ؛ والتمدٌر:  
 فٌكون معنى الكبلم حٌنبذ : وٌسؤلونن أّي شًء ٌنفمون ؟أنفموا العفَو، 

، وروي عن بن عامٍر (٘ٓٔٔ) ، والحسن ولتادة(ٗٓٔٔ)والثانً: }لُِل اْلَعْفُو{ رفعًا، لرأ بها أبو عمرو
 ً  .(ٙٓٔٔ)نصب الواو أٌضا

على تمدٌر }ما{ اسَم استفهام مبتدأ؛ و }ذا{ اسَم موصول خبراً؛ فٌكون }العفو{ وذلن  
: ما الذي ٌنفمون ؟ لل : ، فٌكون معنى الكبلم حٌنبذ خبراً لمبتدأ محذوؾ؛ والتمدٌر: هو العفو

 الذي ٌنفمون ، العفو.
لال الطبري: " ولو نصب }العفو{، ثم جعل }ماذا{ حرفٌن ، بمعنى : ٌسؤلونن ماذا  

ٌنفمون ؟ لل : ٌنفمون العفو ورفع الذٌن جعلوا }ماذا{ حرفًا واحًدا ، بمعنى : ما ٌنفمون ؟ لل : 
 .(2ٓٔٔ)عربٌة"الذي ٌنفمون ، خبًرا، كان صوابًا صحًٌحا فً ال

ولال النحاس:"إن جعلت )ذا( بمعنى الذي كان االختٌار الرفع على معنى: الذي  
ٌنفمون هو العفو ، وإن جعلت )ما( و)ذا( شٌبا واحدا، كان االختٌار النصب على معنى: لل 

 .(1ٓٔٔ)ٌنفمون العفو"
ألن  ،(5ٓٔٔ)وكبل المراءتٌن صحٌح، كما لال ابن كثٌر: " وكبلهما حسن متََّجه لرٌب" 

 المعنٌٌن متماربٌن، ولكن المراءة بالنصب أشهر ومن لرأ به أكثر. وهللا تعالى أعلم.
ُ لَكُُم اآلٌَاِت{]البمرة:   ل لكم هذه 5ٕٔلوله تعالى: }َكذَِلَن ٌُبٌَُِّن َّللاَّ [، أي: " كما فصَّ

 .(ٓٔٔٔ)ه"األحكام وبٌنَها وأوضحها ، كذلن ٌبٌن لكم سابر اآلٌات فً أحكامه ووعده ، ووعٌد
 .(ٔٔٔٔ)لال المفضل بن سلمة : "أي فً أمر النفمة"  
لال الفخر الرازي: " معناه أنً بٌنت لكم األمر فٌما سؤلتم عنه من وجوه اإلنفاق  

 .(ٕٔٔٔ)ومصارفه فهكذا أبٌن لكم فً مستؤنؾ أٌامكم جمٌع ما تحتاجون"
والمضار ، والحبلل لال الصابونً: " أي كما ٌبٌن لكم األحكام ٌبٌن لكم المنافع  
 .(ٖٔٔٔ)والحرام"

لال الدكتور عبدالكرٌم الخطٌب: " أي بمثل هذا البٌان الواضح الشافً ٌبٌن َّللّا لكم  
أحكامه فى آٌاته المحكمة ، لتكونوا على رجاء من التعرؾ على موالع الخٌر والشر ، فتمبلوا 

هو للدنٌا وما هو لآلخرة ، فذلن على الخٌر وأهله ، وتجتنبوا الشر ودواعٌه ، ولتفرلوا بٌن ما 
 .(ٗٔٔٔ)هو الذي ٌمٌمكم على الصراط المستمٌم"

، و)البٌان( بمعنى اإلظهار؛ ٌمال: بٌنته، (٘ٔٔٔ)"أي مثل هذا البٌان لال ابن عثٌمٌن: 
؛ و} اآلٌات { جمع آٌة؛ وهً العبلمة المعٌنة لمعلومها؛ والمعنى: أن هللا ٌبٌن -أي ظهر  -فتبٌن 

 .(ٙٔٔٔ)الشرعٌة بٌاناً واضحاً"لعباده األحكام 

                                                             

 .1ٕٔ( انظر: السبعة: ٗٓٔٔ)
 .ٖٕٕ/ٕ( حكاه الشوكانً عن ابن كثٌر، انظر: فتح المدٌر: ٘ٓٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕ( انظر: الحجة:ٙٓٔٔ)
 .2ٖٗ/ٗ، وتفسٌر الطبري: 1٘ٔ/ٔالمرآن لؤلخفش: ، وانظر: معانً ٔٔٔ/ٔ( معانً المرآن للنحاس: 2ٓٔٔ)
 .ٖٕٕ-ٕٕٕ/ٔ( فتح المدٌر: 1ٓٔٔ)
 .25٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5ٓٔٔ)
 .1ٓ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔٔٔ)
 .ٕٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔٔٔٔ)
 .ٖٓٗ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: ٕٔٔٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔٔٔ)
 .5ٖٕ/ٔ( التفسٌر المرآنً للمرآن: ٗٔٔٔ)
 .ٕٔ٘/ٔ ( انظر: نظم الدرر:٘ٔٔٔ)



لال الزجاج : " أي :مثل هذا البٌان فً الخمر والمٌسر }ٌبٌن هللا لكم اآلٌات{: ألن  
مشتمل على خطاب أمته، كما لال عز وجل: }ٌا أٌها النبً إذا طلمتم النساء{  -ملسو هيلع هللا ىلص  -خطاب النبً 

 .(2ٔٔٔ)["ٔ]الطبلق:
أي: لتكونوا على حالة ٌرجى لكم معها  [،"5ٕٔ{]البمرة:تَفَكَُّرونَ لَعَلَّكُْم تَ  لوله تعالى: } 

 .(1ٔٔٔ)التفكر"
" فً اآلٌات فتسنتنبطوا األحكام منها وتفهموا المصالح  لال اآللوسً:أي: لتتفكروا  

 .(5ٔٔٔ)والمنافع المنوطة بها"
فتعلموا أن : "أي لتتفكروا فً أمر الدنٌا واآلخرة ، (ٕٓٔٔ)ولٌل فً الكبلم تمدٌم وتؤخٌر 

األولى فانٌة واآلخرة بالٌة ، فتعملوا لما هو أصلح ، والعالل من آثر ما ٌبمى على ما 
 .(ٕٔٔٔ)ٌفنى"

لال المرطبً: "أي: لعلكم تتفكرون فً الدنٌا وزوالها وفنابها فتزهدون فٌها، وفً  
ٌا وتنفمون إلبال اآلخرة وبمابها فترؼبون فٌها، فتحبسون من أموالكم ما ٌصلحكم فً معاش الدن

 .(ٕٕٔٔ)البالً فٌما ٌنفعكم فً العمبى"
 .(ٖٕٔٔ)هكذا : ٌبٌن هللا لكم اآلٌات فً أمر الدنٌا واآلخرة" أي:" لال البؽوي: 
لال ابن عاشور: " أي: لٌحصل لؤلمة تفكر وعلم فً أمور الدنٌا وأمور  
 .(ٕٗٔٔ)اآلخرة"

اسمها: الكاؾ؛ وخبرها: جملة: و)التفكر( إعمال الفكر للوصول إلى الؽاٌة؛ و )لعل( للتعلٌل؛ و
 } تتفكرون{.
ُ لَكُُم اآْلٌَاِت{، فٌه حث على تجنب الخمر  لال الراؼب: "  ولوله : }َكذَِلَن ٌَُبٌُِّن َّللاَّ

والمٌسر ، وتنبٌه على تحرٌمهما ، فإن فً التفكر فً الدنٌا واآلخرة معرفتهما ومعرفة منافعهما 

 .(ٕ٘ٔٔ)ب أن ٌشترى بكثٌر اإلثم فً اآلخرة"، وأن النفع الملٌل فً الدنٌا ال ٌج
أخرج الطبري بسنده عن ابن عباس : }كذلن ٌبٌن هللا لكم اآلٌات لعلكم تتفكرون فً  

 .(ٕٙٔٔ)الدنٌا واآلخرة {، لال : ٌعنً فً زوال الدنٌا وفنابها ، وإلبال اآلخرة وبمابها"
البمرة : لعلكم  وعن الصؽك التمٌمً ، لال : "شهدت الحسن ، ولرا هذه اآلٌة فً 

تتفكرون فً الدنٌا واالخرة لال : هً وهللا لمن تفكر فٌها لٌعلم ان الدنٌا دار ببلء ثم دار فناء 
 .(2ٕٔٔ)ولٌعلم ان دار االخرة ، دار جزاء ، ثم دار بماء "

وعن لتادة فً لوله : }لعلكم تتفكرون فً الدنٌا واآلخرة{، لال ٌمول : لعلكم تتفكرون  
 .(1ٕٔٔ)خرة ، فتعرفون فضل اآلخرة على الدنٌا"فً الدنٌا واآل

                                                                                                                                                                               

 .2ٓ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙٔٔٔ)
 .ٖٕ٘/ٔ، وانظر: تفسٌر البؽوي: 5ٖٕ/ٔ( معانً المرآن: 2ٔٔٔ)
 ، 1ٔٗ/ٔ( نظم الدرر: 1ٔٔٔ)
 .ٙٔٔ/ٕ( روح المعانً: 5ٔٔٔ)
[، متعلك ٕٕٓ. لال ابن عثٌمٌن:" لوله تعالى: }فً الدنٌا واآلخرة{]البمرة:2ٓ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٓٔٔ)

 أي فً شإونهما، وأحوالهما".بـ }تتفكرون{ 
 .5ٖٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔٔٔ)
 .ٕٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕٕٔٔ)
 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖٕٔٔ)
 .ٖٖ٘/ٕ( التحرٌر والتنوٌر: ٕٗٔٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕ٘ٔٔ)
 .5ٖٗ/ٕ،  وتفسٌر ابن أبً حاتم: 1ٖٗ/ٗ(:ص 21ٔٗ( تفسٌر الطبري)ٕٙٔٔ)
 .5ٖٗ/ٕ(:ص 2ٕٙٓحاتم)( تفسٌر ابن ابً 2ٕٔٔ)
 .5ٖٗ/ٕ.، وتفسٌر ابن أبً حاتم: 1ٖٗ/ٗ(:ص 25ٔٗ( تفسٌر الطبري)1ٕٔٔ)



وعن ابن جرٌج لال : لوله : }كذلن ٌبٌن هللا لكم اآلٌات لعلكم تتفكرون فً الدنٌا  
واآلخرة{، لال : أما الدنٌا ، فتعلمون أنها دار ببلء ثم فناء ، واآلخرة داُر جزاء ثم بماء ، 

  .(5ٕٔٔ)عاصم ٌذكر نحو هذا أًٌضا"فتتفكرون فتعملون للبالٌة منهما لال : وسمعت أبا 
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: حرص الصحابة رضً هللا عنهم على معرفة أحكام هللا سبحانه وتعالى  - ٔ
 فٌما ٌفعلونه، وٌؤتونه من مآكل، ومشارب، وؼٌرها.

 ومنها: أن الدٌن اإلسبلمً جاء بتحصٌل المصالح، ودرء المفاسد. - ٕ
 مور بٌن مصالحها، ومفاسدها.ومنها: الممارنة فً األ - ٖ
 ومنها: ترجٌح المصالح على المفاسد، أو المفاسد على المصالح حسب ما ٌترتب علٌها. - ٗ
 ومنها: أنه مهما كثرت المنافع فً الخمر والمٌسر، فإن اإلثم أكبر من منافعهما. - ٘
له تعالى: } ومنها: حرص الصحابة رضً هللا عنهم على معرفة ما ٌُبذل، وٌُنفَك؛ لمو - ٙ

 وٌسؤلونن ماذا ٌنفمون {.
 ومنها: أن األفضل فً اإلنفاق أن ٌنفك اإلنسان ما ٌزٌد على حاجته. - 2
ومنها: أن دفع الحاجة أفضل من اإلنفاق؛ لموله تعالى: } لل العفو { أي ما زاد على  - 1

 حاجتكم، كما سبك بٌانه.
 لعباده البٌان التام فً آٌاته الكونٌة، والشرعٌة.لد بٌن  -تبارن وتعالى  -ومنها: أن هللا  - 5
 ومنها: إثبات الحكمة فً أفعال هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: } لعلكم تتفكرون {. - ٓٔ
 ومنها: الحث على التفكر فً آٌات هللا؛ لموله تعالى: } لعلكم تتفكرون{. - ٔٔ
فً أمور الدنٌا، واآلخرة؛ لموله ومنها: أن التفكر ال ٌمتصر على أمور الدنٌا؛ بل هو  - ٕٔ

 تعالى: } لعلكم تتفكرون * فً الدنٌا واآلخرة {.

ومنها :التدرج فً تربٌة هذه األمة علماً وعمبلً: التدرج فً انتزاع العادات الضارة، وذلن  -ٖٔ
بالتخلً عنها شٌبًا فشٌبًا والتدرج فً نمل الناس من حٌاة الفوضى والتفلت إلى حٌاة النظام 

إلٌهم وهم ٌعبدون األصنام، وٌشركون  مٌٌد بالمعاٌٌر اإلسبلمٌة الصحٌحة، فمد بُعث النبً والت
باهلل ومع هللا، وٌسفكون الدماء وٌشربون الخمر وٌزنون، وٌمتلون األوالد خشٌة الفمر، 
وٌتعاملون بالربا الفاحش، وٌلعبون المٌسر، وٌستمسمون باألزالم، وٌنكحون نساء اآلباء 

ٌن األختٌن وٌكرهون الفتٌات على البؽاء، وذكر العلماء فً كتب التارٌخ أن الحروب وٌجمعون ب
كانت تمع بٌن المبابل العربٌة ألوهى األسباب ومجرد حب االنتمام، حتى أدى هذا إلى لطع حبال 
المودة بٌنهم وجعلهم شٌعًا متباؼضة ٌتربص كل فرٌك منهم بؽٌره الدوابر، واعتادوا على كثٌر 

األخبلق المنحطة وتؽلؽلت فٌهم حتى صارت جزًءا ال ٌتجزأ منهم ومن المعلوم أنه  من هذه
ٌصعب على المرء والمجتمع ترن هذه األمور مرة واحدة ألن للعمابد حتى ولو كانت باطلة 
وللعادات ولو كانت مستهجنة سلطاًنا على النفوس، والناس أَْسرى ما أَلفوا ونشؤوا علٌه، فلو أن 

جملة واحدة وطالبهم بالتخلً عما هم منؽمسون فٌه من كفر وجهل وشرن مرة المرآن نزل 
واحدة لما استجاب إلٌه أحد ولكن المرآن نجح معهم فً هدم العادات الباطلة وانتزاعها بالتدرٌج 

 . (ٖٓٔٔ)بسبب نزول المرآن علٌهم شٌبًا فشٌبًا 
أبً وأبلػ دلٌل على ذلن هو انتزاع الخمر من ذلن المجتمع الذي كان ٌشربه كالماء، فعن 

الخمر المدٌنة وهم ٌشربون  حرمت الخمر ثبلث مرات، لدم رسول هللا لال: }  هرٌرة 
ٌٌر  على نبٌه  المٌسر، فسؤلوا رسول هللا عنهما فؤنزل هللا  وٌلعبون بِ }لُْل فٌِِهَما إِثْمٌ كَ

ِعِهَما{ ]البمرة :  َْكبَُر ِمْن نَفْ َما أ لنَّاِس َوإِثُْمهُ ، فمال الناس: ما حرم علٌنا إنما لال [5َٕٔوَمنَافُِع لِ

                                                                                                                                                                               

:" لوله : }كذلن ٌبٌن هللا لكم اآلٌات لعلكم 5ٖٗ-1ٖٗ/ٗ(لص1ٔٔٗوفً خبر آخر عنه، أخرجه الطبري )
الدنٌا دار تتفكرون فً الدنٌا واآلخرة {، وأنه من تفكر فٌهما عرؾ فضل إحداهما على األخرى ، وعرؾ أن 
 ببلء ثم دار فناء ، وأن اآلخرة دار جزاء ثم دار بماء ، فكونوا ممن ٌَْصرم حاجة الدنٌا لحاجة اآلخرة".

 .1ٖٗ/ٗ(:ص 1ٓٔٗ( تفسٌر الطبري)5ٕٔٔ)
 . 2ٕ، المدخل لدراسة المرآن الكرٌم ٙ٘ ٔ( انظر مناهل العرفان ٖٓٔٔ)



األٌام صلى رجل من المهاجرٌن أمَّ فٌهما إثم كبٌر، وكانوا ٌشربون الخمر حتى إذا كان ٌوم من 
}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَْمَربُوا  أصحابه فً المؽرب َخلَط فً لراءته فؤنزل هللا فٌها آٌة أؼلظ منها

بَلةَ َوأَْنتُْم سَُكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَمُولُوَن{ ]النساء :  حتى ٌؤتً [، وكان الناس ٌشربون ٖٗالصَّ
ٌِْسُر  الصبلة وهو مفٌك، ثم أنزلت آٌة أؼلظ من ذلنأحدهم  }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِنََّما الَْخْمُر َواْلَم

ْطَاِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَّكُْم تُفِْلُحوَن{ ]المابدة :  [، فمالوا: انتهٌنا ٌا 5َٓواأْلَنَْصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن عََمِل الشٌَّ
ٌا رسول هللا ناس لتلوا فً سبٌل هللا أو ماتوا على فرشهم كانوا ٌشربون الخمر رب، فمال الن اس: 

ٌَْس َعلَى الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا  وٌلعبون المٌسر ولد جعله هللا رجسًا ومن عمل الشٌطان فؤنزل هللا }لَ
اِلَحاِت ُجنَاٌح فٌَِما َطِعُموا إِذَا َما اتَّمَْوا َوآَمنُوا َوَعمِ  اِلَحاِت ثُمَّ اتَّمَْوا َوآَمنُوا ثُمَّ اتَّمَْوا الصَّ لُوا الصَّ

ُ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن{ ]المابدة :  لو حرمت علٌهم لتركوها كما  [، فمال النبً 5َٖوأَْحَسنُوا َوَّللاَّ
 . (ٖٔٔٔ)تركتم { 

 ومن هذا الحدٌث نستنبط أن الخمر حرمت على مراحل فتاب الناس والصحابة منها حتى جرت
فً سكن المدٌنة، ولو حرمت دفعة واحدة الستمروا علٌها، ولذلن تمول عابشة رضً هللا عنها } 

فٌها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس  (ٕٖٔٔ)إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل 
إلى اإلسبلم نزل الحبلل والحرام، ولو نزل أول شًء )ال تشربوا الخمر( لمالوا: ال ندع الخمر 

 . (ٖٖٔٔ)أبًدا، ولو نزل: ال تزنوا لالوا: ال ندع الزنا أبًدا { 
سالكة  لى النبً والتدرج فً تربٌة هذه األمة الناشبة علًما وعمبًل، فبدأت اآلٌات تنزل ع

التدرج فً تربٌة األمة، فؤول ما نزلت اآلٌات المتعلمة باإلٌمان باهلل ومبلبكته وكتبه ورسله 
والٌوم اآلخر والمضاء والمدر خٌره وشره والتوحٌد وما ٌتعلك بذلن من أمور العمٌدة، بدأت 

د والجزاء، فإذا اطمؤنت اآلٌات أواًل بفطامهم عن الشرن واإلباحٌة وإحٌاء للوبهم بعمابد التوحٌ
للوبهم باإلٌمان وأشربوا حبه انتمل بهم بعد ذلن إلى العبادات فبدأهم بالصبلة ثم الزكاة ثم الصوم 

ثم الحج ثم األمور األخرى، ولذلن كان مدار اآلٌات فً المسم المكً على إثبات العمابد 
فكان مدار التشرٌعات فٌه على والفضابل التً ال تختلؾ باختبلؾ الشرابع، بخبلؾ المسم المدنً 

 . (ٖٗٔٔ)األحكام العملٌة وتفصٌل ما أجمل لبل ذلن 
لذا أنزل المرآن مفرلًا فحصلت النتٌجة المطلوبة وهً التؽٌر فً العادات من حسن إلى أحسن 
 ومن شر إلى خٌر ومن تفرق فً الكلمة إلى اتحاد واعتصام بحبل هللا المتٌن فكانت خٌر األمم.

 المرآن
ٌٌْر َوإِْن تَُخاِلطُوهُْم فَِإْخَوانُكُْم وَ }فًِ  ْنٌَا َواآْلِخَرِة َوٌَْسأَلُونََن َعِن اْلٌَتَاَمى لُْل إِْصاَلٌح لَُهْم َخ ُ الدُّ ّللا 

َ َعِزٌٌز َحِكٌٌم ) ُ َْلَْعنَتَكُْم إِن  ّللا   [ٕٕٓ({ ]البمرة : ٌَْٕٕٓعلَُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلحِ َولَْو َشاَء ّللا 
 التفسٌر:

عن حكم تعاطً الخمر شربًا وبٌعًا وشراًء، والخمر كل مسكر  -أٌها النبً-ٌسؤلن المسلمون 
وهو أَْخذُ المال أو -خامر العمل وؼطاه مشروبًا كان أو مؤكوال وٌسؤلونن عن حكم الممار 

ر ، لل لهم: فً ذلن أضرا-إعطاإه بالممامرة وهً المؽالبات التً فٌها عوض من الطرفٌن
ومفاسد كثٌرة فً الدٌن والدنٌا، والعمول واألموال، وفٌهما منافع للناس من جهة كسب األموال 
                                                             

كتاب التفسٌر، باب لول هللا)ٌسؤلونن عن الخمر ( أخرجه اإلمام احمد فً المسند، انظر الفتح الربانً، ٖٔٔٔ)
وإسناده ضعٌؾ، وله شواهد تموٌه منها حدٌث عمر بن الخطاب )اللهم بٌن لنا فً الخمر  1ٙ، 1٘ 1ٔوالمٌسر( 

ًٌّا( فنزلت اآلٌات الثبلثة بالتدرٌج، حدٌث صحٌح أخرجه اإلمام أحمد فً المسند  ، وأخرجه أبو 1ٙ 1ٔبٌاًنا شاف
، وأخرجه الترمذي فً سننه كتاب التفسٌر، باب ٕٖ٘ ٖ، كتاب األشربة، باب فً تحرٌم الخمر داود فً سننه

وأخرجه الحاكم فً المستدرن ولال حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن  ٕ٘٘، ٕٗ٘، ٖٕ٘ ٘ومن سورة المابدة 
 . 21ٕ ٕولم ٌخرجاه 

بمرة، ومنها المبون، والمثانً، والمفصل: ( سور المرآن على أربع ألسام وأنواع فمنها السبع الطوال أولها الٕٖٔٔ)
ًَ المثانً من لصار السور، وسمً بذلن لكثرة الفصول التً بٌن السور بالبسملة، انظر اإلتمان  ، 25ٔ ٔما َوِل

ٔ1ٓ . 
 (. 55ٖٗ) 12ٓٔ( أخرجه البخاري فً كتاب فضابل المرآن، باب تؤلٌؾ المرآن صٖٖٔٔ)
 . 2ٗ( المدخل لدراسة المرآن ٖٗٔٔ)



وؼٌرها، وإثمهما أكبر من نفعهما؛ إذ ٌصدَّان عن ذكر هللا وعن الصبلة، وٌولعان العداوة 
لذي والبؽضاء بٌن الناس، وٌتلفان المال. وكان هذا تمهًٌدا لتحرٌمهما. وٌسؤلونن عن المَْدر ا

ٌنفمونه من أموالهم تبرًعا وصدلة، لل لهم: أنفموا المَْدر الذي ٌزٌد على حاجتكم. مثل ذلن البٌان 
الواضح ٌبٌِّن هللا لكم اآلٌات وأحكام الشرٌعة؛ لكً تتفكروا فٌما ٌنفعكم فً الدنٌا واآلخرة. 

لل لهم: عن الٌتامى كٌؾ ٌتصرفون معهم فً معاشهم وأموالهم؟  -أٌها النبً-وٌسؤلونن 
إصبلحكم لهم خٌر، فافعلوا األنفع لهم دابًما، وإن تخالطوهم فً سابر شإون المعاش فهم 
إخوانكم فً الدٌن. وعلى األخ أن ٌرعى مصلحة أخٌه. وهللا ٌعلم المضٌع ألموال الٌتامى من 
ً الحرٌص على إصبلحها. ولو شاء هللا لضٌَّك وشكَّ علٌكم بتحرٌم المخالطة. إن هللا عزٌز ف

 ملكه، حكٌم فً خلمه وتدبٌره وتشرٌعه.
 

ْنٌا َواآْلِخَرةِ{]البمرة:   :(ٖ٘ٔٔ) [، ثبلثة أوجه من التفسٌرٕٕٓفً لوله تعالى:}فًِ الدُّ
[، فٌما ٌتعلك ٕٕٓأحدهما: أنه ٌتعلك بـ} تَتَفَكَُّروَن{ ، فٌكون المعنى : } لَعَلَّكُْم تَتَفَكَُّروَن{]البمرة:

أصلح لكم كما بٌنت لكم أّن العفو أصلح من الجهد فً النفمة ،  بالدارٌن فتؤخذون بما هو
 وتتفكرون فً الدارٌن فتإثرون أبماهما وأكثرهما منافع.

[، لتتفكروا  فً 5ٕٔوالثانً: أن ٌكون إشارة إلى لوله : )َوإِثُْمُهما أَْكَبُر ِمْن نَْفِعِهما{]البمرة:
تختاروا النفع العاجل على النجاة من العماب  عماب اإلثم فً اآلخرة والنفع فً الدنٌا، حتى ال

 العظٌم.
ُ لَُكُم اآْلٌَاِت{ فً أمر الدارٌن وفٌما ٌتعلك  والثالث: أن ٌتعلك بـ} ٌُبٌَُِّن{ على معنى : } ٌُبٌَُِّن َّللاَّ

 بهما لعلكم تتفكرون.
أموال لال المرطبً: " واآلٌة متصلة بما لبل، ألنه الترن بذكر األموال األمر بحفظ  

 .(ٖٙٔٔ)الٌتامى"
[،  ثم ٕٕٓوفى االنتهاء بفاصلة اآلٌة السابمة عند لوله تعالى : }تَتَفَكَُّروَن{]البمرة:  

ْنٌا َو اآْلِخَرةِ{]البمرة: [، فى هذا األسلوب المرآنً ٕٕٔبدء اآلٌة بعدها بموله سبحانه : }فًِ الدُّ
طلك فى رحاب هذا الكون ، وفى تحرٌض على استحضار العمل دابما ، ودعوته إلى النظر الم

كل ما ٌدور فى فلن الحٌاة .. ثم ٌجى ء بعد هذا ، النظر إلى أمور الدنٌا فى مواجهة اآلخرة ، 
وما ٌّدخر منها لهذا الٌوم العظٌم ، وعندبذ ٌجى ء النظر صاببا ، وٌمع متمكنا ، بعد أن ٌكون 

 .(2ٖٔٔ)العمل لد دار دورته الشاملة فى هذا الكون الرحٌب!!
 :(1ٖٔٔ)ولد اختلؾ أهل التؤوٌل فً سبب نزول اآلٌة على ألوال 
أخرج الطبري بسنده عن ابن عباس لال : "لما نزلت : } َوال تَْمَربُوا َماَل اْلٌَِتٌِم إِال بِالَِّتً  أحدها:

ًَ أَْحَسُن { ]اإلسراء :  نََّما ٌَؤْكُلُوَن فًِ بُطُونِِهْم [ و} إِنَّ الَِّذٌَن ٌَؤْكُلُوَن أَْمَواَل اْلٌَتَاَمى ظُْلًما إِ ِٖٗه
ٌَْصلَْوَن َسِعًٌرا { ]النساء :  [ انطلك من كان عنده ٌتٌم فعَزل طعامه من طعامه ، ٓٔنَاًرا َوَس

وشرابه من شرابه ، فجعل ٌفُضل له الشًء من طعامه فٌُحبَس له حتى ٌؤكله أو ٌفسد ، فاشتد 
 ، فؤنزل هللا : } َوٌَْسؤَلُوَنَن َعِن اْلٌَتَاَمى لُْل إِْصبلٌح لَُهْم ذلن علٌهم ، فذكروا ذلن لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٌٌْر َوإِْن تَُخاِلطُوهُْم فَإِْخَوانُكُْم {، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم" َخ
. وروي عن (5ٖٔٔ)

 ، مثل ذلن.(ٖٗٔٔ)، والربٌع(ٕٗٔٔ)،ولتادة(ٔٗٔٔ)، وابن أبً  لٌلى(ٓٗٔٔ)سعٌد بن جبٌر

                                                             

 .ٖٕٙ/ٔ: الكشاؾ: ( انظرٖ٘ٔٔ)
 .ٕٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٙٔٔ)
 .5ٖٕ/ٔ( انظر:  التفسٌر المرآنً للمرآن: 2ٖٔٔ)
 .ٕٙ/ٖوما بعدها، وتفسٌر المرطبً:  5ٖٗ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري:1ٖٔٔ)
، نمله ابن كثٌر فً 2ٕ. وأخرجه الواحدي فً أسباب النزول: ٖٓ٘/ٗ(:ص 1ٖٔٗ( تفسٌر الطبري)5ٖٔٔ)

ٌؾ؛ ألن عطاء بن السابب لد اختلط فً آخر عمره، وجرٌر إنما سمع منه بعد . وإسناده ضع1ٔ٘/ٔتفسٌره: 
 ( لكنه ٌتحسن بشواهده ومنها:1ٖ/ٕ( حاشٌة جامع األصول )2ٕٓ - ٖٕٓ/2االختبلط )تهذٌب التهذٌب: 



لال ابن عباس:" كان ٌكون فً ِحْجر الرجل الٌتٌُم فٌعزل طعامه وشرابه وآنٌته ، فشّك والثانً: 
ذلن على المسلمٌن ، فؤنزل هللا : }وإن تخالطوهم فإخوانكم وهللا ٌعلم المفسد من المصلح{ ، 

 .(ٙٗٔٔ)، وعطاء بن أبً رباح(٘ٗٔٔ). وروي عن الشعبً(ٗٗٔٔ)فؤحل ُخلطتهم"
الناس كانوا إذا كان فً ِحْجر أحدهم الٌتٌُم جعل طعامه على والثالث: ولال ابن عباس:" إن 

ناحٌة ، ولبنه على ناحٌة ، مخافة الِوزر ، وإنه أصاب المإمنٌن الَجْهد ، فلم ٌكن عندهم ما 
. (2ٗٔٔ)ٌجعلون خدًما للٌتامى ، فمال هللا : }لل إصبلٌح لهم خٌر وإن تخالطوهم{ إلى آخر اآلٌة"

  ، نحو ذلن.(5ٗٔٔ)، والضحان(1ٗٔٔ)وروي عن السدي
 . (ٓ٘ٔٔ)والرابع: ولٌل : إن السابل عبدهللا بن رواحة

[، أي: وٌسؤلونن "عن مخالطِة ٕٕٓ}َوٌَْسؤَلُونََن َعِن اْلٌَتَاَمى{ ]البمرة :  لوله تعالى: 
 .(ٔ٘ٔٔ)الٌتامى"

لال البماعً: " أي فً والٌتهم لهم وعملهم فً أموالهم وأكلهم منها، ونحو ذلن مما  
 .(ٕ٘ٔٔ)ٌعسر حصره"
لال الصابونً: "وٌسؤلونن ٌا دمحم عن مخالطة الٌتامى فً أموالهم ؟ أٌخالطونهم أم  
 .(ٖ٘ٔٔ")ٌعتزلونهم ؟
وهو االنفراد؛  -{: "جمع ٌتٌم؛ وهو الذي مات أبوه ولم ٌبلػ؛ مشتك من الٌتم اْلٌَتَاَمىو} 

فً المرآن الكرٌم الوصاٌة والٌتٌم بما أن أباه لد توفً ٌحتاج إلى عناٌة، ورعاٌة أكثر؛ ولهذا جاء 
 .(ٗ٘ٔٔ)به كثٌراً"
ٌٌْر { ]البمرة :  لوله تعالى:  [، أي:"فمل لهم : مداخلتهم على ٕٕٓ}لُْل إِْصبَلٌح لَُهْم َخ

 .(٘٘ٔٔ")وجه اإلصبلح خٌر من اعتزالهم
أي: مداخلتهم على وجه اإلصبلح لهم وألموالهم خٌٌر من : "الماسمًلال  
 .(ٙ٘ٔٔ)مجانبتهم"

                                                                                                                                                                               

بن  ، ولال المنذري : فً إسناده دمحم ٕٓٙ/  ٕوهذا األثر رواه بمعناه: أبو داد فً الزكاة ، باب صلة الرحم : 
عن أبً  2ٔٗ،  ٕٔ٘/  ٕ. واإلمام أحمد فً المسند : ٕٙ/  ٘عجبلن. والنسابً فً الزكاة ، باب الٌد العلٌا : 

 ٕ( ، والشافعً 1ٕ1. وابن حبان فً موارد الظمآن برلم )٘ٔٗ/  ٔهرٌرة وصححه الحاكم على شرط مسلم : 
لمحمك. ودمحم بن عجبلن ، صدوق إال أنه ، وانظر تعلٌك ا 5ٖٔ/  ٙ. والبؽوي فً شرح السنة : 5ٔٗ،  1ٔٗ/ 

 (.ٗٗٙ/  ٖومٌزان االعتدال  5ٓٔ/  ٕاختلطت علٌه أحادٌث أبً هرٌرة ، من الخامسة )التمرٌب 
. وإسناده 2ٕ-2ٔ، وأخرجه الواحدي فً أسباب النزول: ٖٓ٘/ٗ(:ص1ٗٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٗٔٔ)

 ضعٌؾ بسبب موسى بن مسعود.
 .ٖٓ٘/ٗ(:ص1٘ٔٗالطبري)( انظر: تفسٌر ٔٗٔٔ)
 .ٖٔ٘-ٖٓ٘/ٗ(:ص1ٙٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٗٔٔ)
 .ٖٔ٘/ٗ(:ص11ٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٗٔٔ)
 .ٕٖ٘-ٖٔ٘/ٗ(:ص5ٓٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٗٔٔ)
 .ٕٖ٘/ٗ(:ص5ٓٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٗٔٔ)
 .ٖٗ٘/ٗ(:ص5ٙٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٗٔٔ)
 .ٖٗ٘/ٗ(:ص5ٙٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٗٔٔ)
 .ٖٗ٘-ٖٖ٘/ٗ(:ص5٘ٔٗانظر: تفسٌر الطبري)( 1ٗٔٔ)
 .ٖٗ٘/ٗ(:ص52ٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٗٔٔ)
 .ٕٙ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٕٗٗ/ٔ، وزاد المسٌر: 5ٕٙ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٓ٘ٔٔ)
 .5٘ٔ/ٔ( تفسٌر الطربرانً: ٔ٘ٔٔ)
 .1ٔٗ/ٔ( تفسٌر البماعً: ٕ٘ٔٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ٘ٔٔ)
 .2ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ٘ٔٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘٘ٔٔ)
 .51/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ٘ٔٔ)



: }لُْل ِإْصبلٌَح إلٌهم { بمعنى اإلصبلِح ألموالهم من ؼٌر أجرةٍ وال أخِذ  ولرأ طاووسُ  
 .(2٘ٔٔ) ِعَوٍض منهم خٌٌر وأعظم أجراً 

[، أي : وإذا "تعاشروهم ولم ٕٕٓلوله تعالى: } َوإِْن تَُخاِلطُوهُْم فَإِْخَوانُكُْم{]البمرة:  
 .(1٘ٔٔ)تجانبوهم، فهم إخوانكم فً الدٌن"

خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم ، فبل بؤس علٌكم ؛  لال ابن كثٌر: "وإن 
 .(5٘ٔٔ)ألنهم إخوانكم فً الدٌن"

لال الصابونً: " إذا خلطتم أموالهم بؤموالكم على وجه المصلحة لهم ، فهم إخوانكم  
فً الدٌن ، وأخوة الدٌن ألوى من أخوة النسب ، ومن حموق هذه األخوة المخالطة باإلصبلح 

 .(ٓٙٔٔ)والنفع"
 .(ٔٙٔٔ)لال الماسمً: "ومن حموق األخوة : المخالطة باإلصبلح والنفع " 
لال البؽوي: " وإن تشاركوهم فً أموالهم وتخلطوها بؤموالكم فً نفماتكم ومساكنكم  

وخدمكم ودوابكم فتصٌبوا من أموالهم عوضا عن لٌامكم بؤمورهم وتكافبوهم على ما تصٌبون 
وان ٌعٌن بعضهم بعضا وٌصٌب بعضهم من أموال بعض على من أموالهم، فهم إخوانكم ، واإلخ

 .(ٕٙٔٔ)وجه اإلصبلح والرضا"
؛ وكلمة: }إصبلح{ تعنً أن اإلنسان ٌتبع ما هو أصلح لهم فً جمٌع لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "

الشإون سواء كان ذلن فً التربٌة، أو فً المال؛ وسواء كان ذلن باإلٌجاب، أو السلب؛ فؤّي 
 ً لهم فهو خٌر؛ وحذؾ المفضل علٌه للعموم، كموله تعالى: }وإن امرأة خافت  شًء ٌكون إصبلحا

ً والصلح خٌر{ ]النساء:  ً فبل جناح علٌهما أن ٌصلحا بٌنهما صلحا من بعلها نشوزاً أو إعراضا
 .(ٖٙٔٔ)[ ؛ هذه الجملة فً شمولها، وعمومها، ووضوحها كالجملة األولى"1ٕٔ

 .(ٗٙٔٔ)"}فَإِْخَوانَكُْم{ بالنصب ؛ أي تخالطوا إخوانَكمولرأ أبو ُمَخلٍَّد : 

ُ ٌَْعلَُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلحِ{]البمرة:   [، أي :" وهللا ٌعلم المفسد فً ٕٕٓلوله تعالى}َوَّللاَّ
 .(٘ٙٔٔ)أمورهم بالمخالطة من المصلح لها بها فٌجازي كبل حسب فعله أو نٌته"

تخلط مالن بماله : أترٌد أن تصلح ماله ، أو تفسده فتؤكله لال ابن زٌد :"هللا ٌعلم حٌن  
 .(ٙٙٔٔ)بؽٌر حك ؟"
لال الشعبً : " فمن خالط ٌتًٌما فلٌتوسَّع علٌه ، ومن خالطه لٌؤكل ماله فبل  

 .(2ٙٔٔ)ٌفعْل"
 .(1ٙٔٔ)لال الراؼب: "أن هللا تعالى ال تخفى علٌه مماصد اإلنسان فٌما ٌفعله معهم" 
 .(5ٙٔٔ)َمْن لَْصُده ونٌته اإلفساَد أو اإلصبلح"لال ابن كثٌر:  "ٌعلم  
لال الطبرانً: " أي ٌعلُم من كان ؼرضهُ بالمخالطة إصبلَح أمر الٌتامى ، ومن ٌكون  

 .(2ٓٔٔ)ؼرضهُ إفساَد أمرهم"

                                                             

 .5٘ٔ/ٔ، وتفسٌر الطبرانً: ٖٕٙ/ٔ( انظر: الكشاؾ: 2٘ٔٔ)
 .51/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1٘ٔٔ)
 .1ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5٘ٔٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٙٔٔ)
 .51/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔٙٔٔ)
 .ٕٗ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕٙٔٔ)
 .1ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٙٔٔ)
 .5٘ٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: ٗٙٔٔ)
 .2ٔٔ/ٕ( روح المعانً: ٘ٙٔٔ)
 .1ٖ٘/ٗ(:ص ٕٔٓٗ( تفسٌبر الطبري)ٙٙٔٔ)
 .1ٖ٘/ٗ(:ص ٕٕٓٗ(تفسٌبر الطبري)2ٙٔٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 1ٙٔٔ)
 .1ٕ٘/ٔ(تفسٌر ابن كثٌر: 5ٙٔٔ)
 .5٘ٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: 2ٓٔٔ)



لال الصابونً: "أي وهللا تعالى أعلم وأدرى ، بمن ٌمصد بمخالطتهم الخٌانة واإلفساد  
 .(2ٔٔٔ)صد لهم اإلصبلح ، فٌجازي كبل بعمله"ألموالهم ، وٌعلم كذلن من ٌم

و)العلم( هنا: علم معرفة؛ ألنه لم ٌنصب إال مفعوالً واحداً؛ وكؤنه ضمن )العلم( معنى  
التمٌز؛ ٌعنً ٌعلمه، فٌمٌز بٌن هذا، وهذا؛ وٌجازي كل إنسان بما ٌستحك؛ ألن التمٌٌز بٌن هذا، 

والجزاء؛ وٌشمل ذلن اإلفساد الدٌنً، والدنٌوي؛ وهذا ٌمتضً أن ٌمٌز بٌنهما أٌضاً فً الثواب، 
 .(2ٕٔٔ)واإلصبلح الدٌنً، والدنٌوي؛ وٌشمل الذي ولع منه اإلفساد، أو الصبلح

ُ ألْعنَتَكُْم{]البمرة:  [، ٌعنً:" لضٌك علٌكم وما أباح لكم ٕٕٓلوله تعالى: }َولَْو َشاَء َّللاَّ
 .(2ٖٔٔ)مخالطتهم"
 .(2ٗٔٔ)ألْدم"لال مجاهد: "لحرم علٌكم المرعى وا 
لال ابن عباس:" ٌمول : لو شاء هللا ألحرجكم فضٌَّك علٌكم ، ولكنه وسَّع وٌسَّر فمال  

ًٌّا فَْلٌَْستَْعِفْؾ َوَمْن َكاَن فَِمًٌرا فَْلٌَؤْكُْل بِاْلَمْعُروِؾ{] سورة النساء :   .(2٘ٔٔ)[" ٙ:}َوَمْن َكاَن َؼنِ
 .(2ٙٔٔ)وا فرٌضة"لال لتادة:" لجهدكم ، فلم تموموا بحّك ولم تإدُّ  
ُ ألْعنَتَكُْم{، لشدد علٌكم"  لال السدي : " }َولَْو َشاَء َّللاَّ

(ٔٔ22). 
 .(21ٔٔ)و لال ابن زٌد :" لشّك علٌكم فً األمر. ذلن العنتُ  
 .(25ٔٔ)ولال ابن عباس:" ولو شاء هللا لجعل ما أصبتُم من أموال الٌتامى ُموبًما 
 .(1ٓٔٔ)لال ابن حجر: " أي: أحرجكم" 
 .(1ٔٔٔ)أبو عبٌدة والٌزٌدي: "َمْعنَاهُ : َولَْو َشاَء هللاُ ألَْهلََككُْم"لال  
لال ابن عثٌمٌن:" أي: لشك علٌكم فٌما ٌشرعه لكم؛ ومن ذلن أن ٌشك علٌكم فً أمر  

الٌتامى بؤن ال تخالطوهم؛ وأن تمدروا ؼذاءهم تمدٌراً بالؽاً، حٌث ال ٌزٌد عن حاجتهم، وال 
 .(1ٕٔٔ)ٌنمص عنها"

وأحرجكم، فلم ٌطلك لكم مداخلتهم، وال  -وهو المشمة -اسمً: أي:"لحملكم على العنتلال الم
 .(1ٖٔٔ)ٌمنعه من ذلن شًء"

                                                             

 .5ٖٗ-5ٖٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٔٔٔ)
 .2ٕ/ٖابن عثٌمٌن: ( انظر: تفسٌر 2ٕٔٔ)
 .ٕٗ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2ٖٔٔ)
. لال الطبري: ": ٌعنً بذلن مجاهد : رعً مواشً والً الٌتٌم مع 1ٖ٘/ٗ(:ص ٖٕٓٗ( تفسٌر الطبري)2ٗٔٔ)

 ًّ مواشً الٌتٌم ، واألكَل من إدامه . ألنه كان ٌتؤول فً لوله : " وإن تخالطوهم فإخوانكم " ، أنه ُخْلطة الول
ْعً و  (.5ٖ٘/ٗاألْدم".)تفسٌر الطبري: الٌتٌم بالّرِ

 .5ٖ٘/ٗ(:ص ٕٗٓٗ( تفسٌر الطبري)2٘ٔٔ)
 .5ٖ٘/ٗ(:ص ٕ٘ٓٗ( تفسٌر الطبري)2ٙٔٔ)
 .1ٖ٘/ٗ(:ص 2ٕٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)22ٔٔ)
 .5ٖ٘/ٗ(:ص 1ٕٓٗ(انظر:  تفسٌر الطبري)21ٔٔ)
 .5ٖ٘/ٗ(:ص 5ٕٓٗ(انظر:  تفسٌر الطبري)25ٔٔ)
المسم -. وهو تفسٌر ابن عباس من طرٌك ابن أبً طلحة، أورده ابن أبً حاتم فً تفسٌره1ٙٔ( الهدي: 1ٓٔٔ)

، ٕٗٓٗرلم:  5ٖ٘/ٗ، وابن جرٌر فً جامع البٌان: 2ٙ2ٔرلم:  2ٙٙ-ٙٙٙ/ٕ: -الثانً من سورة البمرة
بته البن المنذر، وكذا ، وزاد نسٖٖٔ/ٔ، والشوكانً فً فتح المدٌر: 2٘ٗ/ٔوأورده السٌوطً فً الدر المنثور: 

، معانً المرآن للزجاج: 5ٖ٘-1ٖ٘/ٗ، وانظر: جامع البٌان للطبري: ٕٙٗ/٘نسبه له ابن حجر فً الفتح: 
، البحر المحٌط ألبً حٌان: 1ٙٙ-ٙٙٙ/ٕ: -المسم الثانً من سورة البمرة-، تفسٌر ابن أبً حاتم5ٖ٘-5ٖٗ/ٔ
وؼٌرها. وهذه األلوال  ٙ٘/ٙح الؽٌب للرازي: أ، مفاتٌٖٗٔ/ٔ: -مخطوط-، البسٌط للواحديٖٙٔ-ٕٙٔ/ٕ

 . ٖٙٔ/ٕمتماربة المعنى، كما سٌؤتً، وكذا نص على تماربها أبو حٌان فً البحر المحٌط: 
، وجامع البٌان للطبري: 2ٙ1ٔرلم:  2ٙٙ/ٕ: -المسم الثانً من سورة البمرة-(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم1ٔٔٔ)
، ومعانً المرآن 5ٕ، وؼرٌب المرآن وتفسٌره للٌزٌدي: 2ٖ/ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة: ٖٔٙ-ٖٓٙ/ٗ

 .5٘ٔ/ٔ، و تفسٌر الطبرانً: 5ٕٗ/ٔوإعرابه للزجاج: 
 .2ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1ٕٔٔ)
 .٘ٔٔ-ٗٔٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٖٔٔ)



لال الصابونً: "لو شاء تعالى ألولعكم فً الحرج والمشمة وشدد علٌكم ، ولكنه ٌسر  
 .(1ٗٔٔ)علٌكم الدٌن وسهله رحمة بكم"

علٌكم. والعَنَُت : اإلثُم ؛ وٌسمى  لال الطبرانً: " أي ألثَّمكم فً مخالطتهم وضٌَّك 
ةُ والمشمَّة ؛ ٌمال : َعَمبَةٌ َعنُوٌت ؛ أي شالَّة  الفُُجور َعنَتاً ؛ ِلما فٌه من اإلثِم. وأصُل العََنِت : الشدَّ

 .(1٘ٔٔ)َكبُوٌد"
م ما أحله لكم من مخالطة أٌتامكم بؤموالكم أموالَهم ،   لال الطبري: " ولو شاء هللا لحرَّ
ذلن وشّك علٌكم ، ولم تمدروا على المٌام بالبلزم لكم من حك هللا تعالى والواجب علٌكم فَجَهدكم 

ص لكم فٌه وسهله علٌكم ، رحمةً بكم ورأفةً"  .(1ٙٔٔ)فً ذلن من فرضه ، ولكنه رخَّ
أي لشك علٌكم فٌما ٌشرعه لكم؛ ومن ذلن أن ٌشك علٌكم فً أمر الٌتامى  لال ابن عثٌمٌن: "
أن تمدروا ؼذاءهم تمدٌراً بالؽاً، حٌث ال ٌزٌد عن حاجتهم، وال ٌنمص بؤن ال تخالطوهم؛ و

 .(12ٔٔ)عنها"
لال ابن كثٌر: " ولو شاء لضٌّك علٌكم وأحرَجكم، ولكنه َوسَّع علٌكم ، وخفَّؾ عنكم ،  

ًَ أَْحَسُن { وأباح لكم مخالطتهم بالتً هً أحسن ، كما لال : } َوال تَْمَربُوا َماَل اْلٌَتٌِِم إِال بِالَِّتً  ِه
[ ، ، بل لد جوز األكل منه للفمٌر بالمعروؾ ، إما بشرط ضمان البدل لمن أٌسر ٕ٘ٔ]األنعام : 

 .(11ٔٔ)، أو مجانًا كما سٌؤتً بٌانه فً سورة النساء ، إن شاء هللا ، وبه الثمة"
لال الراؼب: " واإلعنات من : عنت العظم عنتاً ، أصابه وهً أوكسر ، ولد أعنته ،  

ً فٌما أوصاهم به فً هذه اآلٌات و كل ما ٌإثم أو ٌشك عنت.. ]و[أنه لم ٌمصد إعناتا
 .(15ٔٔ)المختلفة"

[ ، على ٕٕٓ}أَلَْعنَتَكُْم{ ]البمرة :  ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً تفسٌر لوله تعالى: 
 :(5ٓٔٔ)وجهٌن

، (5ٗٔٔ)، وابن زٌد(5ٖٔٔ)، ولتادة(5ٕٔٔ)، ومجاهد(5ٔٔٔ)أحدهما : لَشّدد علٌكم ، وهو لول السدي
 .-فً أحد لولٌه- (5٘ٔٔ)وابن عباس

 .(5ٙٔٔ)والثانً: لجعل ما أصبتم من أموال الٌتامى موبماً ، وهو لول ابن عباس
والموالن، وإن اختلفت ألفاظ لابلٌها، فإنهما متماربان فً المعانً، واآلٌة تحتمل  

م علٌه شًء فمد من ُحرِّ  ، وإن "(52ٔٔ)المعنٌٌن، ألن )اإلعنات(: "الحمل على مشمة ال تطاق ثمبلً"

                                                             

 .5ٖٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٗٔٔ)
 .5٘ٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: 1٘ٔٔ)
 .1ٖ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: 1ٙٔٔ)
 .1ٕ/ٖ: ( تفسٌر ابن عثٌمٌن12ٔٔ)
 .1ٕ٘/ٔ(تفسٌر ابن كثٌر: 11ٔٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 15ٔٔ)
 وما بعدها. 1ٖ٘/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 5ٓٔٔ)
 .1ٖ٘/ٗ(:ص 2ٕٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔٔٔ)
. لال الطبري: ": ٌعنً بذلن مجاهد : رعً مواشً والً 1ٖ٘/ٗ(:ص ٖٕٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٔٔ)

، واألكَل من إدامه . ألنه كان ٌتؤول فً لوله : " وإن تخالطوهم فإخوانكم " ، أنه ُخْلطة  الٌتٌم مع مواشً الٌتٌم
ْعً واألْدم".)تفسٌر الطبري:  ًّ الٌتٌم بالّرِ  (.5ٖ٘/ٗالول

 .5ٖ٘/ٗ(:ص ٕ٘ٓٗ(انظر:  تفسٌر الطبري)5ٖٔٔ)
 .5ٖ٘/ٗ(:ص 1ٕٓٗ(انظر:  تفسٌر الطبري)5ٗٔٔ)
 .5ٖ٘/ٗ(:ص ٕ٘ٓٗ(انظر:  تفسٌر الطبري)5٘ٔٔ)
 .5ٖ٘/ٗ(:ص 5ٕٓٗ(انظر:  تفسٌر الطبري)5ٙٔٔ)
، وضح البرهان فً مشكبلت ٙ٘/ٙأ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٖٗٔ/ٔ: -مخطوط-(انظر: البسٌط للواحدي52ٔٔ)

، وانظر النص على احتمالها للمعنٌٌن فً: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ٔالمرآن لبٌان الحك النٌسابوري: 
 .5ٗ-5ٖ/ٖ، تاج العروس للزبٌدي: ٕٖٔٔ/ٗ، لسان العرب البن منظور: 2ٕٗ/ٕ



ُضٌِّك علٌه فً ذلن الشًء ، ومن ُضٌك علٌه فً شًء فمد أْحِرج فٌه ، ومن أحرج فً شًء أو 
ضٌِّك علٌه فٌه فمد ُجِهد. وكل ذلن عابد إلى معنى: الشدة والمشمة"
(ٔٔ51). 

كان والمول األول األلرب لسٌاق اآلٌة، وهو لول جمهور أهل التفسٌر. وهللا وإن  
  تعالى أعلم.
 .(55ٔٔ)ولرئ: }لعنتكم{، بطرح الهمزة وإلماء حركتها على البلم 
َ َعِزٌٌز َحِكٌٌم {]البمرة:  [، أي: "هو تعالى الؽالب الذي ال ٌمتنع ٕٕٓلوله تعالى: }إِنَّ َّللاَّ

 .(ٕٓٓٔ)علٌه شًء ، الحكٌم فٌما ٌشرع لعباده من األحكام"
ألفعاله حسبما تمتضٌه الحكمة  لال الماسمً:" أي: ؼالب على ما أراد َحِكٌٌم أي: فاعل 

 .(ٕٔٓٔ)الداعٌة إلى بناء التكلٌؾ على أساس الطالة"
 .(ٕٕٓٔ)لال الطبري:أي:" إن هللا }عزٌز{ فً سلطانه، }حكٌم{ فً أحكامه وتدبٌره" 
لال البٌضاوي:أي:" ؼالب ٌمدر على االعنات. َحِكٌٌم ٌحكم ما تمتضٌه الحكمة وتتسع له  
 .(ٖٕٓٔ)الطالة"

َ َعِزٌٌز َحِكٌٌم {،هذه الجملة عثٌمٌن: "لال ابن   تعلٌل لما سبك من لوله تعالى: }  }إِنَّ َّللاَّ
ولو شاء هللا ألعنتكم  كؤنه لال: ولو شاء هللا ألعنتكم؛ ألن له العزة، والحكم؛ و)العزٌز(، 

 .(ٕٗٓٔ)و)الحكٌم( اسمان من أسماء هللا تمدم معناهما، وأنواعهما"
  الفوابد: 
ة رضً هللا عنهم عن الٌتامى كٌؾ ٌعاملونهم؛ وهذا السإال ناتج عن شدة سإال الصحاب -ٔ

خوؾ الصحابة رضً هللا عنهم فٌما ٌتعلك بؤمور الٌتامى؛ ألن هللا تعالى توعد من ٌؤكلون أموال 
 الٌتامى ظلماً، ولال تعالى: } وال تمربوا مال الٌتٌم إال بالتً هً أحسن {.

 واله هللا على أحد. ومنها: مراعاة اإلصبلح فٌمن - ٕ

ومنها: أن اإلنسان إذا راعى ما ٌرى أنه أصلح، ثم لم ٌكن ذلن فإنه ال شًء علٌه؛ ألن  - ٖ
 اإلنسان إنما ٌإاخذ بما ٌدركه؛ ال بما ال ٌدركه.

ومنها: فضٌلة اإلصبلح فً الوالٌات، وؼٌرها؛ لموله تعالى: } لل إصبلح لهم خٌر {؛ فإن  - ٗ
 الحث على اإلصبلح.الممصود بهذه الجملة 

 ومنها: جواز مخالطة األٌتام فً أموالهم؛ لموله تعالى: } وإن تخالطوهم فإخوانكم {. - ٘
لما أذن هللا جل وعز فً مخالطة األٌتام مع لصد اإلصبلح بالنظر إلٌهم وفٌهم  لال المرطبً: " 

المسمة وؼٌر كان ذلن دلٌبل على جواز التصرؾ فً مال الٌتٌم ، تصرؾ الوصً فً البٌع و
ذلن ، على اإلطبلق لهذه اآلٌة. فإذا كفل الرجل الٌتٌم وحازه وكان فً نظره جاز علٌه فعله وإن 
لم ٌمدمه وال علٌه ، ألن اآلٌة مطلمة والكفالة والٌة عامة. لم ٌإثر عن أحد من الخلفاء أنه لدم 

 .(ٕ٘ٓٔ)هم عندهم"أحدا على ٌتٌم مع وجودهم فً أزمنتهم ، وإنما كانوا ٌمتصرون على كون
ومنها: أنه ٌجب فً المخالطة أن ٌعاملهم معاملة اإلخوان؛ لموله تعالى: } وإن تخالطوهم  - ٙ

فإخوانكم {؛ ففً هذه الجملة الحث، واإلؼراء على ما فٌه الخٌر لهم، كما ٌسعى لذلن األخ 
 ألخٌه.
2 -  ً علٌه؛ وهذه األخوة ومنها: إطبلق األخ على من هو دونه؛ ألن الٌتٌم دون من كان ولٌا

 أخوة الدٌن.

                                                             

 .ٖٓٙ/ٗ( تفسٌر الطبري: 51ٔٔ)
 .ٖٕٙ/ٔ( انظر: الكشاؾ: 55ٔٔ)
 .5ٖٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٓٓٔ)
 .٘ٔٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٔٓٔ)
 ]بتصرؾ بسٌط[.ٖٔٙ/ٗ( تفسٌر الطبري:ٕٕٓٔ)
 .1ٖٔ/ٔ( تفسٌر ابٌضاوي: ٖٕٓٔ)
 .2ٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٗٓٔ)
 .ٖٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ٘ٓٔ)



 ومنها: التحذٌر من اإلفساد؛ لموله تعالى: } وهللا ٌعلم المفسد من المصلح{. -1
 ، حٌث ٌعلم كل دلٌك، وجلٌل.-تبارن وتعالى  -ومنها: عموم علم هللا  - 5
لما ٌفعله ومنها: إثبات المشٌبة هلل؛ لموله تعالى: } ولو شاء هللا ألعنتكم {؛ وهذه المشٌبة  - ٓٔ

هللا تعالى، ولما ٌفعله العباد؛ لموله تعالى: }لمن شاء منكم أن ٌستمٌم * وما تشاءون إال أن ٌشاء 
[ ، ولموله تعالى: }ولو شاء هللا ما التتلوا ولكن هللا ٌفعل ما 5ٕ، 1ٕهللا رب العالمٌن{ ]التكوٌر: 

 [ .ٌٖٕ٘رٌد{ ]البمرة: 
 ومنها: أن الدٌن ٌسر، وال حرج فٌه، وال مشمة؛ لموله تعالى: } ولو شاء هللا ألعنتكم{.  - ٔٔ
احتج الجبابً بهذه اآلٌة، فمال: إنها تدل على أنه تعالى لم ٌكلؾ العبد بما ال ٌمدر علٌه، ألن ولد 

لتكلٌؾ، ولو كان لوله: }ولو شاء هللا العنتكم{ ٌدل على أنه تعالى لم ٌفعل اإلعنات والضٌك فً ا
 .(ٕٙٓٔ)مكلفا بما ال ٌمدر العبد علٌه لكان لد تجاوز حد اإلعنات وحد الضٌك

؛ « الحكٌم»، و « العزٌز»ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن هلل عّز وجّل؛ وهما  - ٕٔ
 وإثبات ما دال علٌه من صفة.

 المرآن
ٌٌْر ِمْن ُمْشِرَكٍة َولَْو أَْعَجبَتْكُْم َواَل تُْنِكُحوا }َواَل تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحت ى ٌُْؤِمن   َوَْلََمةٌ ُمْؤِمنَةٌ َخ

ٌٌْر ِمْن ُمْشِرٍن َوَلْو أَْعَجبَكُْم أُولَئَِن ٌَْدعُوَن إِلَى الن   ُ اْلُمْشِرِكٌَن َحت ى ٌُْؤِمنُوا َولَعَْبٌد ُمْؤِمٌن َخ اِر َوّللا 
 [ٕٕٔ({ ]البمرة : ِٕٕٔفَرِة بِِإْذنِِه َوٌُبٌَُِّن آٌَاتِِه ِللن اِس لَعَل ُهْم ٌَتَذَك ُروَن )ٌَْدعُو إِلَى اْلَجن ِة َواْلَمغْ 

 التفسٌر:
المشركات عابدات األوثان، حتى ٌدخلن فً اإلسبلم. واعلموا أن  -أٌها المسلمون-وال تتزوجوا 

ركة، وإن أعجبتكم المشركة امرأة مملوكة ال مال لها وال حسب، مإمنةً باهلل، خٌر من امرأة مش
جوا نساءكم المإمنات  للمشركٌن حتى ٌإمنوا باهلل ورسوله.  -إماء أو حرابر-الحرة. وال تَُزّوِ

واعلموا أن عبًدا مإمنًا مع فمره، خٌر من مشرن، وإن أعجبكم المشرن. أولبن المتصفون 
ار، وهللا سبحانه ٌدعو بالشرن رجاال ونساًء ٌدعون كل َمن ٌعاشرهم إلى ما ٌإدي به إلى الن

عباده إلى دٌنه الحك المإدي بهم إلى الجنة ومؽفرة ذنوبهم بإذنه، وٌبٌن آٌاته وأحكامه للناس؛ 
 لكً ٌتذكروا، فٌعتبروا.

 :(2ٕٓٔ)اختلؾ أهل التفسٌر فً سبب نزول اآلٌة على لولٌن 
وأنه ؼضب علٌها أحدها: لال السدي : "نزلت فً عبد هللا بن رواحة ، وكانت له أمة سوداُء ، 

ا فلطمها. ثم فزع فؤتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فؤخبره بخبرها ، فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص : " ما هً ٌا عبد هللا ؟ لال : ٌ
رسول هللا ، هً تصوم وتصلً وتحسن الوضوَء وتشهد أن ال إله إال هللا وأنن رسول هللا. فمال 

فوالذي بعثن بالحك ألعتِمنَّها وألتزوجنَّها! ففعل ، فطعن علٌه ناس  : هذه مإمنة! فمال عبد هللا :
من المسلمٌن فمالوا : تزوج أمة!! وكانوا ٌرٌدون أن ٌَنكحوا إلى المشركٌن وٌنكحوهم رؼبة فً 
أحسابهم ، فؤنزل هللا فٌهم : }وألمةٌ مإمنة خٌٌر من مشركة{ و }عبٌد مإمن خٌٌر من 

 .(1ٕٓٔ)مشرن{"
فً عناق أن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ماتل بن حٌان: "نزلت فً أبً مرثد الؽنوي، استؤذن النبً والثانً: لال م

ٌتزوجها، وهً امرأة مسكٌنة من لرٌش، وكانت ذات حظ من جمال وهً مشركة وأبو مرثد 

                                                             

 .2ٗ/ٙ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕٙٓٔ)
، وتفسٌر المرطبً: 5ٖٙ-1ٖٙ/ٗ، وتفسٌر الطبري: ٖ٘٘-ٔ٘٘/ٔ، والعجاب: 2ٖ( انظر:أسباب النزول: 2ٕٓٔ)
ٖ/ٙ2. 
، عن ابن عباس، 2ٖ، وأخرجه الواحدي فً أسباب النزول: 5ٖٙ-1ٖٙ/ٗ(:صٕٕ٘ٗ( تفسٌر الطبري)1ٕٓٔ)

 وإسناده ضعٌؾ.



}وال تنكحوا المشركات حتى  -عز وجل  -مسلم، فمال: ٌا نبً هللا إنها لتعجبنً، فؤنزل هللا 
 .(5ٕٓٔ)ٌإمن{"

بعث رجبل من ؼنً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والثالث: لال الكلبً عن أبً صالح عن ابن عباس :"أن رسول هللا 
ٌمال له: مرثد بن أبً مرثد حلٌفا لبنً هاشم إلى مكة، لٌخرج ناسا من المسلمٌن بها أسراء؛ فلما 

لما أسلم أعرض عنها، لدمها سمعت به امرأة ٌمال لها: عناق، وكانت خلٌلة له فً الجاهلٌة، ف
فؤتته فمالت: وٌحن ٌا مرثد أال تخلو؟ فمال لها: إن اإلسبلم لد حال بٌنً وبٌنن وحرمه علٌنا، 

استؤذنته فً ذلن ثم تزوجتن، فمالت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولكن إن شبت تزوجتن، إذا رجعت إلى رسول هللا 
ثم خلوا سبٌله، فلما لضى حاجته بمكة له: أبً تتبرم؟ ثم استؽاثت علٌه فضربوه ضربا شدٌدا 

راجعا وأعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق وما لمً فً سببها،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -انصرؾ إلى رسول هللا 
فمال: ٌا رسول هللا، أتحل أن أتزوجها؟ فؤنزل هللا ٌنهاه عن ذلن لوله: }وال تنكحوا 

 .(ٕٓٔٔ)المشركات{"
:"}لوله: وألمة مإمنة{، بلؽنا وهللا أعلم أنها كانت أمة لحذٌفة سوداء والرابع: لال مماتل بن حٌان

 .(ٕٔٔٔ)فؤعتمها وتزوجها حذٌفة، ٌعنً: ونسخ من هذه اآلٌة نساء أهل الكتاب وأحلهن للمسلمٌن"
{ ]البمرة :  لوله تعالى:  [، " أي ال تتزوجوا ٕٕٔ}َواَل تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى ٌُْإِمنَّ
"بهن حتى   .(ٕٕٔٔ)ٌإمنَّ
لال الطبري:أي: " وال تنكحوا أٌها المإمنون مشركاٍت ، ؼٌر أهل الكتاب ، حتى  

لن باهلل ورسوله وما أنزل علٌه" ٌإمنَّ فٌصّدِ
(ٕٖٔٔ). 

لال الصابونً: " أي ال تتزوجوا أٌها المسلمون بالمشركات من ؼٌر أهل الكتاب حتى  
 .(ٕٗٔٔ)ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر"

ٌن:أي : حتى" أي ٌدخلن فً دٌن هللا؛ ودخولهن فً دٌن هللا ٌلزم منه لال ابن عثٌم 

 .(ٕ٘ٔٔ)التوحٌد"
 .(ٕٙٔٔ)حتى ٌإمن" -لشرفهن  -لال ابن جرٌج: أي:" المشركات  
 :(1ٕٔٔ) عمر بن أبً ربٌعة؛ ومنه لول (2ٕٔٔ)و)النكاح( فً األصل "الضم، والجمع" 

                                                             

،وإسناده ضعٌؾ معضل، وأخرجه ابن 51ٖ/ٕ(:صٕٓٓٔ)، وابن أبً حاتم2ٖ( أسباب النزول: 5ٕٓٔ)
 .ٕ٘٘/ٔ(، وانظر: والعجاب: ٕٕٗ/ٔالمنذر)فتح المدٌر: 

/ ٔ، إسناده ضعٌؾ جدا. لال الحافظ فً كتابه "الكافً الشاؾ" "ٕ٘٘/ٔ، والعجاب: 2ٗ( أسباب النزول: ٕٓٔٔ)
نسابً من رواٌة عمرو بن شعٌب ": "نزولها فً هذه المصة لٌس بصحٌح فمد رواه أبو داود والترمذي وال ٕٗٙ

عن أبٌه عن جده لال: كان رجل ٌمال له مرثد بن أبً مرثد الؽنوي وكان رجبًل شدًٌدا، ٌحمل األسارى من مكة 
انٌَِةُ ال ٌَ  انًِ ال ٌَْنِكُح إاِلَّ َزانٌَِةً أَْو ُمْشِرَكةً َوالزَّ ُحَها ْنكِ حتى ٌؤتً بهم المدٌنة، الحدٌث بطوله وفٌه: حتى نزلت }الزَّ

إاِلَّ َزاٍن أَْو ُمْشِرٌن{ لال: فدعانً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمرأها علً ولال: "ال تنكحها". وكذا أخرجه أحمد وإسحاق 
/ ٔوالبزار ولال: ال نعلم لمرثد بن أبً مرثد حدٌثًا أسنده إال هذا انتهى" ونمله المناوي فً "الفتح السماوي" "

 مصدره. " ولم ٌصرح باسمٖٕٙ-ٕٕٙ
، وأورد المصة ابن بشكوال فً ؼوامض األسماء 55ٖ/ٕ(:صٖٕٓٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔٔٔ)

، فمال:" نزلت فً خنساء ولٌدة سوداء كانت لحذٌفة بن الٌمان، فمال لها 5ٙ/ٗ. وذكره المرطبً: 22ٕ/ٕالمبهمة:
هللا تعالى ذكرن فً كتابه ، فؤعتمها حذٌفة : ٌا خنساء ، لد ذكرت فً المؤل األعلى مع سوادن ودمامتن ، وأنزل 

 حذٌفة وتزوجها".
 .2ٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٕٔٔ)
 .2ٖٙ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٖٕٔٔ)
 .5ٖٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٗٔٔ)
 .2ٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ٘ٔٔ)
 .5ٖٙ/ٗ(:ص ٕٕٙٗ( تفسٌر الطبري)ٕٙٔٔ)
 .ٖٓٙ( الماموس الفمهً، سعدي أبو حبٌب: 2ٕٔٔ)
، ٕٖٕ/ ٔوفٌه )ٌجتمعان( بدل: ٌلتمٌان، "األؼانً"  2ٖٗ"الشعر والشعراء" ، وورد فً 1ٖٗ(دٌوانه:ص 1ٕٔٔ)

/ 5، "شرح المفصل" ٖ٘ٔ/ ٖ، "الروض األنؾ" 1ٓٔ/ ٕ، "أمالً ابن الشجري" 2٘ٙ/ ٕ"الصحاح" )عمر( 
 ، وورد ؼٌر منسوب فً:1ٕ/ ٕبرواٌة: )ٌجتمعان(، "الخزانة"  ٖٓٓٔ/ ٘)عجز(، "اللسان" )عمر(  5ٔ



ٌْبًل          ٌَّا سَُه ٌَانِ أٌُّها الُمْنِكُح الثَُّر  َعْمَرَن هللاَ كٌَؾ ٌَْلتَِم
؛ األول فً -وهما نجمان معروفان  -ٌعنً: أٌها المرٌد أن تجمع بٌن الثرٌا، وسهٌل  

ٌدل على أن النكاح فً األصل الجمع، « كٌؾ ٌجتمعان»الشمال؛ والثانً فً الجنوب؛ فموله: 
 .(5ٕٔٔ)والضم
 واختلؾ فً أصل )النكاح( فً اللؽة، على ألوال: 
  .أنه حمٌمة فً الوطء، مجاز فً عمد التزوٌج أحدها:

لال األزهري: "أصل النِّكاح فً كبلم العرب الوطء. ولٌل للتزوٌج: نكاح؛ النَّه سبب  
 .(ٕٕٓٔ)الوطء المباح"

والثانً: أنَّ النِّكاح حمٌمة فً كّلٍ من الوطء وعمد التزوٌج، أي مشترن لفظً، كالعٌن: للباصرة 
 .والجارٌة
"النِّكاح الوطء. ولد ٌكون العمد، تمول العرب: نكحتُها "بضم التاء"  لال الجوهري: 

 :(ٕٕٔٔ)ونكحت هً أي تزوجت، وهً ناكح فً بنً فبلن أي هً ذات زوج منهم، ولال
ًّ من أن تنكحٌنً واستنكحها  لصلصلة اللِّجام برأس ِطْرٍؾ      أحّب إل

جها، ورجل نَُكحةٌ، كثٌر ال  نِّكاح.بمعنى نكحها، وأنكحها أي زوَّ
والنُّكح والنِّكح "أي: بضم النون وكسرها وإسكان الكاؾ فٌهما" لؽتان، وهً كلمة كانت  

العرب تتزوج بها، وكان ٌمال ألّمِ خارجة عند الِخطبة "بكسر الخاء" ُخْطب "أي: بكسر الخاء 
وضمها وإسكان الطاء" فتمول: نُْكُح "أي: بضم النون" حتى لالوا: أسرع من نكاح أّمِ 

 .(ٕٕٕٔ)ارجة"خ
لال الفٌروزآبادي: "النِّكاح الوطء والعمد له، نكح كمنع وضرب" 

(ٕٕٖٔ). 
ً تلن العبارة: "النِّكاح بالكسر فً كبلم العرب الوطء فً األصل.   لال الزبٌدي شارحا

 .(ٕٕٗٔ)ولٌل هو العمد له، وهو التزوٌج؛ ألنَّه سبب للوطء المباح"
ونََكح ٌنِكح ،(ٕٕ٘ٔ) أصل واحد وهو البِضاعلال ابن فارس: "نكح" النون والكاؾ والحاء  

"أي بكسر الكاؾ"، وامرأة ناكح فً بنً فبلن أي ذات زوج منهم. والنِّكاح ٌكون العمد دون 
جت. وأنكحُت ؼٌري "بضم تاء المتكلم فٌهما" الوطء ٌمال: نكحُت: تزوَّ
(ٕٕٔٙ). 

فّرلت العرب فرلاً لال ابن جنًِّ: "سؤلت أبا علً الفارسً عن لولهم "نكحها"، فمال:  
لطٌماً ٌعرؾ به موضع العمد من الوطء، فإذا لالوا: "نكح فبلنة" أو "بنت فبلن" أرادوا تزوٌجها 
والعمد علٌها، وإذا لالوا "نكح امرأته" لم ٌرٌدوا إال المجامعة؛ ألنّه بذكر امرأته وزوجته 

 .(2ٕٕٔ)تستؽنى عن العمد"

                                                                                                                                                                               

، )كٌؾ ٌلتمٌان(: استفهام 2ٖ/ ٗٔ، واأللوسً ٕٙٗ/ ٘، وأبً حٌان ٔٗ/ ٓٔ، المرطبً 5ٕٖ /ٕ"الممتضب" 
بسهٌل بن عبد  -وكانت مشهورة بالحسن والجمال-إنكاري تعجبً من تزوٌج الثري بنت علً بن عبد الحارث 

 وكان معروفًا بمبح منظره. -الرحمن الزهري 
 .2ٙ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٕٔٔ)
 ( مادة )نكح(.ٕٙٙ/ٕ( ، وعنه اللسان )ٖٓٔ/ٗاللؽة لؤلزهري ) تهذٌب(ٕٕٓٔ)
 
( ، اللسان 2ٕٔ/ ٖ( ، الماموس )5ٖٖٔ/ٗ( ، الصحاح )1ٗٗ/ٖانظر :مادة )طرؾ( فً مماٌٌس اللؽة )(ٕٕٔٔ)
 بكسر الطاء المهملة وإسكان الراء، هو الفرس الكرٌم.ِطْرٍؾ(: (. و)ٕٗٔ/ 5)
 .ٖٔٗ/ٔالصحاح: (ٕٕٕٔ)
 .ٖٕٙ/ٔالماموس:(ٖٕٕٔ)
 .ٕٕٗ/ٕالعروس: ( تاج ٕٕٗٔ)
ها البَِضاع"(ٕٕ٘ٔ)  البِضاع: بكسر الباء الموحدة: هو الجماع. ومنه المثل "كمعلِّمة أّمِ

 ( .12ٔٔ/ٖ( ، والصحاح )ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٌٔضرب لمن ٌعلِّم من هو أعلم منه. انظر مادة )بضع( . مماٌٌس اللؽة )
 .2٘ٗ/٘مماٌٌس اللؽة البن فارس: (ٕٕٙٔ)
( ، شرح ٖٓٔ/5( ، فتح الباري )2ٔٔ/ 5( ، شرح النووي )ٖ/1اإلنصاؾ ) ( ،ٖ/2انظر: المبدع )(2ٕٕٔ)

 (.ٕٗٔ/ ٖالزرلانً على الموطؤ )



 .(1ٕٕٔ)ءالثالث: أنّه حمٌمة فً العمد، مجاز فً الوط
ّمِ والتداخل. أي مطلماً، سواء كان حسٌّاً أم معنوٌّاً   .الرابع: أنّه حمٌمة فً الجمع والضَّ

د عن   لال أبو عمر ؼبلم ثعلب: الذي حّصلناه عن ثعلب عن الكوفٌٌن، وعن المبّرِ
 :(5ٕٕٔ)البصرٌٌن أنّه الجمع، لال الشاعر
ٌْبًل          ٌَّا سَُه ٌَانِ أٌُّها الُمْنِكُح الثَُّر  َعْمَرَن هللاَ كٌَؾ ٌَْلتَِم

ومن وروده فً الضّمِ لولهم: تناكحت األشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. ومنه لول  
 الشاعر:

 ضممت إلى صدري معطَّر صدرها       كما نكحت أمُّ الؽبلم صبٌَّها
ته أي كما ضمَّ
(ٕٖٔٓ). 

ونكحت الحصاة أخفاؾ اإلبل ومن وروده فً الدخول لولهم: نكح النوُم عٌنَه إذا ؼلبه،  
 :(ٖٕٔٔ)إذا دخلت فٌها، ومنه لول المتنبً

أنكحْت صمُّ حصاها ُخؾَّ ٌَْعَملٍَة        تَؽَْشَمَرْت  بً إلٌن السهَل والجببل"
(ٕٖٕٔ). 

 .(ٖٖٕٔ)ونكح أصله الجماع ، وٌستعمل فً التزوج تجوزا واتساعا" لال المرطبً: " 
واستعٌر للجماع بداللة أن عامة أسماء الجماع لال الراؼب: " النكاح اسم للعمد ،  

كناٌات ، وأنهم ٌتحاشون النكاح من التصرٌح بذكر الجماع ، وآالته ، كما ٌتحاشون من إظهاره 
حتى سموا ذلن العضو " السوءة " ، ولم ٌستعٌروا اسم الجماع وآالته إال فٌما ٌمصدون به سبعة 

َربِِه إذا خجله وجعله بحٌث  كؤنه أبدى شواره ، والشوار مع ذلن كناٌة للفرح ، وبهذا ، نحو : َشوَّ
 .(ٖٕٗٔ)ٌعلم أن النكاح وفً اللؽة مستعار للجماع"

وأما)النكاح( فً الشرع: "فهو عمد على ُمَحلَّلة لمصد المصالح المترتبة على النكاح  
 .(ٖٕ٘ٔ)من تحصٌن الفرج، والوالدة، واالستمتاع، وؼٌر ذلن"

ً فٌما {: "مع اْلُمْشِرَكاتِ  و}  مشركة؛ والمشركة، أو المشرن، هو من جعل هلل شرٌكا
ٌختص به سواء كان ذلن فً الربوبٌة، أو فً األلوهٌة، أو فً األسماء، والصفات؛ فمن اتخذ 

؛ ومن اعتمد أن مع هللا خالماً للكون، أو -ولو آمن بؤن هللا خالك للكون  -إلهاً ٌعبده فهو مشرن 
 .(ٖٕٙٔ)عٌناً هلل تعالى فً خلك شًء من الكون فهو مشرن"منفرداً بشًء فً الكون، أو م

لراءة الجمهور: }َوال تَْنِكُحوا{، بفتح التاء، ولربت فً الشاذ بالضم ، كؤن المعنى أن و 
 .(2ٖٕٔ) المتزوج لها أنكحها من نفسه

ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً هذه اآلٌة : هل نزلت مراًدا بها كل مشركة ، أم مراد  
 :(1ٖٕٔ)المشركات دون بعض ؟ وهل نسخ منها بعد وجوب الحكم بها شًء أم ال ؟بحكمها بعض 

                                                             

( ، البحر الرابك البن نجٌم 1٘ٔ/ٖ( ، فتح المدٌر البن الهمام )ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٕنظر: تاج العروس )(1ٕٕٔ)
(ٖ/1ٕ.) 
، ٕٖٕ/ ٌٔلتمٌان، "األؼانً"  وفٌه )ٌجتمعان( بدل: 2ٖٗ، وورد فً "الشعر والشعراء" 1ٖٗ(دٌوانه:ص 5ٕٕٔ)

/ 5، "شرح المفصل" ٖ٘ٔ/ ٖ، "الروض األنؾ" 1ٓٔ/ ٕ، "أمالً ابن الشجري" 2٘ٙ/ ٕ"الصحاح" )عمر( 
 ، وورد ؼٌر منسوب فً:1ٕ/ ٕبرواٌة: )ٌجتمعان(، "الخزانة"  ٖٓٓٔ/ ٘)عجز(، "اللسان" )عمر(  5ٔ

، )كٌؾ ٌلتمٌان(: استفهام 2ٖ/ ٗٔواأللوسً ، ٕٙٗ/ ٘، وأبً حٌان ٔٗ/ ٓٔ، المرطبً 5ٕٖ/ ٕ"الممتضب" 
بسهٌل بن عبد  -وكانت مشهورة بالحسن والجمال-إنكاري تعجبً من تزوٌج الثري بنت علً بن عبد الحارث 

 وكان معروفًا بمبح منظره. -الرحمن الزهري 
 .ٕٗٔ/ٖالزرلانً على الموطؤ :(ٖٕٓٔ)
 .2ٙ/  ٔللمعري  دٌوانه شرح(ٖٕٔٔ)
 .ٕٗٔ/ٖ: الزرلانً على الموطؤ(ٕٖٕٔ)
 . 2ٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٖٕٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖٕٗٔ)
 .2ٙ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٕ٘ٔ)
 .2ٙ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٕٙٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ، وانظر: فتح المدٌر: 2ٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٖٕٔ)



رن كانت  أحدها: أنها نزلت مراًدا بها تحرٌم نكاح كل مشركة على كّل مسلم من أّي أجناس الّشِ
، عابدةَ وثن كانت، أو كانت ٌهودٌة أو نصرانٌة أو مجوسٌة أو من ؼٌرهم من أصناؾ الشرن ، 

أهل الكتاب بموله : }ٌَْسؤَلُوَنَن َماذَا أُِحلَّ لَُهْم لُْل أُِحلَّ لَكُُم الطٌَِّّبَاُت{ ثم نسخ تحرٌم نكاح 
إلى}َوَطعَاُم الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَكُْم َوَطعَاُمكُْم ِحلٌّ لَُهْم َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن اْلُمْإِمنَاِت 

 [. ٘ - ٗتَاَب ِمْن لَْبِلكُْم {] سورة المابدة : َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلكِ 
، (ٕٔٗٔ)، والحسن البصري(ٕٓٗٔ)، وبه لال مالن بن أنس(5ٖٕٔ)وهذا لول ابن عباس 
، وعبدالرحمن بن عمرو (ٕٗٗٔ)، وسفٌان بن سعٌد الثوري(ٖٕٗٔ)، والربٌع(ٕٕٗٔ)ومجاهد

 . (ٕ٘ٗٔ)األوزاعً

آٌة "المابدة" بعض لال المرطبً: وعلى هذا المول" ٌتناولهن العموم ، ثم نسخت  
العموم. وهذا مذهب مالن رحمه هللا ، ذكره ابن حبٌب ، ولال : ونكاح الٌهودٌة والنصرانٌة وإن 

 .(ٕٙٗٔ)كان لد أحله هللا تعالى مستثمل مذموم"
لال الراؼب: "والنهً عن نكاح المشركات عام فٌمن لٌس من أهل الكتابة ولم ٌدخل   

ُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب{، فإن لٌل : فمد لال تعالى : }اَل فً ذلن أهل الكتاب لموله : }َوالْ 
َ َوَرسُولَهُ{ ، اآلٌة ، والنكاح ٌجب  ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر ٌَُوادُّوَن َمْن َحادَّ َّللاَّ المودة تَِجُد لَْوًما ٌُْإِمنُوَن بِاّللَّ

ٌْنَكُْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً{ ، ولد نهانا عن  لموله : }أَْن َخلََك لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُمْ  ٌَْها َوَجعََل بَ أَْزَواًجا ِلتَْسكُنُوا إِلَ
مودتهم ، فٌجب أن ال نواصلهم! لٌل : المودة النهً عنها هً الدٌنٌة ال المودة النفعٌة أو الشهوٌة 

دافعة المشركٌن ، فموله : ، فإنا إذا أوددناهم لنفع ما ، فإنما نود النفع كمودتنا لذمً ٌعٌننا على م
َ{ عنى بها المودة الدٌنٌة" }ٌَُوادُّوَن َمْن َحادَّ َّللاَّ
(ٕٔٗ2). 

لال الشنمٌطً: " اآلٌة ظاهر عمومه شمول الكتابٌات ولكنه بٌن فً آٌة أخرى أن   
اْلِكتَاَب{  }َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا الكتابٌات لسن داخبلت فً هذا التحرٌم وهً لوله تعالى :

 .(1ٕٗٔ)["٘]المابدة : 
الثانً: أنها أنزلت مراًدا بحكمها مشركات العرب ، لم ٌنسخ منها شًء ولم ٌُستثن ، وإنما هً 

آٌة عامٌّ ظاهُرها ، خاصٌّ تؤوٌلها. وهذا لول لتادة
، وهو أحد لولً (ٕٓ٘ٔ)، وسعٌد بن جبٌر(5ٕٗٔ)

 .(ٕٔ٘ٔ)الشافعً
من أّي أصناؾ الشرن كانت ، ؼٌر مخصوص منها الثالث: أنها أنزلت مراًدا بها كل مشركة 

 مشركةٌ دون مشركة ، وثنًٌة كانت أو مجوسٌة أو كتابٌةً ، وال نُسخ منها شًء.
ودلٌل هذا المول ما أخرجه الطبري بسنده عن  شهر بن حوشب لال: "سمعت عبد هللا  

إال ما كان من المإمنات المهاجرات ، بن عباس ٌمول : نهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن أصناؾ النساء ، 
م كل ذات دٌن ؼٌر اإلسبلم ، ولال هللا تعالى ذكره : } َوَمْن ٌَْكفُْر بِاإلٌَماِن فَمَْد َحبَِط َعَملُهُ {  وحرَّ

                                                                                                                                                                               

 وما بعدها. ٕٖٙ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 1ٖٕٔ)
 .ٕٖٙ/ٗ(:صٕٕٔٗالطبري)( انظر: تفسٌر 5ٖٕٔ)
 .2ٙ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 5ٗٔ(انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٕٓٗٔ)
 .ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٗ(:صٖٕٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔٗٔ)
 .ٖٖٙ/ٗ(:صٕٗٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕٗٔ)
 .ٖٖٙ/ٗ(:صٕٙٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕٗٔ)
 .2ٙ/ٖوتفسٌر المرطبً:  ،1ٕٔ/ٔ، والنكت والعٌون: 5ٗٔ(انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٕٗٗٔ)
 .2ٙ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 5ٗٔ(انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٕ٘ٗٔ)
 .5ٗٔ، والناسخ والمنسوخ للنحاس:5ٕٙ/ٔ، وانظر: المحرر الوجٌز: 2ٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕٙٗٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2ٕٗٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ( أضواء البٌان: 1ٕٗٔ)
 .ٖٗٙ-ٖٖٙ/ٗ(: 5ٕٔٗ(، و)1ٕٔٗو)(، 2ٕٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٗٔ)
 .ٖٖٙ/ٗ(:ص ٕٕٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ٘ٔ)
 .2ٙ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕٔ٘ٔ)



[ ، ولد نكح طلحة بن عبٌد هللا ٌهودٌة ، ونكح حذٌفة بن الٌمان نصرانٌة ،  ٘] سورة المابدة : 
هللا عنه ؼضبًا شدًٌدا ، حتى هّم بؤن ٌسطُو علٌهما. فماال نحن  فؽضب عمر بن الخطاب رضً

نطلِّك ٌا أمٌر المإمنٌن ، وال تؽضب! فمال : لبن حل طبللُهن لمد حل نكاحهن ، ولكن أنتزعهن 
منكم َصؽَرة لِماًء"
(ٕٕٔ٘) .  

ما لاله لتادة : " بؤن هللا تعالى عنى بموله :}وال تنكحوا  -وهللا أعلم-والصواب 
ركات حتى ٌإمّن {، من لم ٌكن من أهل الكتاب من المشركات وأن اآلٌة عام ظاهرها المش

خاص باطنها ، لم ٌنسخ منها شًء وأن نساء أهل الكتاب ؼٌر داخبلت فٌها، وذلن أّن هللا تعالى 
ٌن من نكاح للمإمن -ذكره أحل بموله : }َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلكُْم{ 

 .(ٖٕ٘ٔ)محصناتهن ، مثَل الذي أباح لهم من نساء المإمنات"
ٌٌْر ِمْن ُمْشِرَكٍة َولَْو أَْعَجبَتْكُْم{]البمرة :   [، أي: ٕٕٔلوله تعالى : } َوألََمةٌ ُمْإِمنَةٌ َخ

وامرأة مإمنة " خٌر وأفضل من حرة مشركة ، ولو أعجبتكم المشركة بجمالها ومالها وسابر ما 
 .(ٕٗ٘ٔ)لرؼبة فٌها ، من حسب أو جاه أو سلطان"ٌوجب ا

لال المرطبً: " إخبار بؤن المإمنة المملوكة خٌر من المشركة ، وإن كانت ذات  
 .(ٕ٘٘ٔ)الحسب والمال"

لال الطبري:أي:" وإن أعجبتكم المشركة من ؼٌر أهل الكتاب فً الجمال والحسب  
هللا منها، وال تبتؽوا المناكح فً ذوات والمال ، فبل تنكحوها ، فإن األمة المإمنة خٌٌر عند 

 .(ٕٙ٘ٔ)الشرؾ من أهل الشرن باهلل ، فإّن اإلماء المسلمات عند هللا خٌر َمنكًحا منهن"
لال ابن عثٌمٌن: أطلك الخٌرٌة لٌعم كل ما كان مطلوباً فً المرأة؛ } ولو أعجبتكم {  

وؼٌر ذلن من دواعً  فً جمالها، وخلمها، ومالها، وحسبها، أي سرتكم، ونالت إعجابكم
 .(2ٕ٘ٔ)اإلعجاب"

أي ولرلٌمة مإمنة، ]خٌر من مشركة [، ولو أعجبتكم المشركة من  لال الشوكانً: " 
 .(1ٕ٘ٔ)جهة كونها ذات جمال أو مال أو شرؾ"

ولٌل المراد باألمة: الحرة، ألن الناس كلهم عبٌدهللا وإماإه واألول أولى لما سٌؤتً  
أبلػ فإن تفضٌل األمة الرلٌمة المإمنة على الحرة المشركة ٌستفاد ألنه الظاهر من اللفظ وألنه 

 .(5ٕ٘ٔ) منه تفضٌل الحرة المإمنة على الحرة المشركة باألولى
لال الراؼب: " ونبه بموله : }َولَْو أَْعَجبَتْكُْم{ أن االعتبار بإعجابكم ، فلٌس اإلعجاب  

 ً  .(ٕٓٙٔ)، فإذن ال اعتبار بإعجابكم" إال من ثمرة الجهل بحمٌمة الشًء والجهل ال ٌوجب حكما
فإن لٌل: كٌؾ جاءت اآلٌة بلفظ: } خٌر من مشركة { مع أن المشركة ال خٌر فٌها؟  

 :(ٕٔٙٔ)فالجواب من أحد وجهٌن
وإن لم ٌكن فً جانب  -األول: أنه لد ٌرد اسم التفضٌل بٌن شٌبٌن، وٌراد به التفضٌل المطلك 

: }أصحاب الجنة ٌومبذ خٌر مستمراً وأحسن ممٌبًل{ ، كما لال تعالى-المفضل علٌه شًء منه 
 [ .ٕٗ]الفرلان: 

                                                             

 .ٖٗٙ-ٖٖٙ/ٗ(:ص ٕٕٔٗ( تفسٌر الطبري)ٕٕ٘ٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٖٕ٘ٔ)
 .5ٖٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٗ٘ٔ)
 .5ٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ٘٘ٔ)
 .1ٖٙ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕٙ٘ٔ)
 .22/ٖ ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2ٕ٘ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ( فتح المدٌر: 1ٕ٘ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ( فتح المدٌر: 5ٕ٘ٔ)
 .٘٘ٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕٓٙٔ)
 .22/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔٙٔ)



الثانً: أن المشركة لد ٌكون فٌها خٌر حسً من جمال، ونحوه؛ ولذلن لال تعالى: } ولو 
أعجبتكم {؛ فبٌن سبحانه وتعالى أن ما لد ٌعتمده ناكح المشركة من خٌر فٌها فإن نكاح المإمنة 

 خٌر منه.
[، أي : "وال َٕٕٔوال تُْنِكُحوا اْلُمْشِرِكٌَن َحتَّى ٌُْإِمنُوا{]البمرة : لوله تعالى : }  

 ، حتى ٌإمنوا.(ٕٕٙٔ)تَُزّوجوا الرجال المشركٌن النساء المإمنات"
 .(ٖٕٙٔ)لال البؽوي: " هذا إجماع : ال ٌجوز للمسلمة أن تنكح المشرن" 
ن كانوا أو أهل كتاب وثنٌٌ –لال الصابونً: " أي وال تزوجوا بناتكم من المشركٌن  

 .(ٕٗٙٔ)حتى ٌإمنوا باهلل ورسوله" –
م على المإمنات أن ٌنكحن مشرًكا كابنًا من كان   لال الطبري: " أن هللا لد حرَّ

المشرن ، ومن أّي أصناؾ الشرن كان ، فبل تنكحوهنَّ أٌها المإمنون منهم ، فإّن ذلن حرام 
 .(ٕ٘ٙٔ)علٌكم"

ٌٌْر ِمْن ُمْشِرٍن َولَْو أَْعَجبَكُْم{]البمرة :  لوله تعالى:} َولَعَْبٌد ُمْإِمنٌ   [، أي : َٕٕٔخ
 .(ٕٙٙٔ)خٌر من مشرن ، وإن كان ربًٌسا شرٌفا" -ولو كان عبًدا حبشًٌا  -"ولرجل مإمن 

لال الصابونً: " أي وألن تزوجوهن من عبد مإمن ، خٌر لكم من أن تزوجوهن من  
 .(2ٕٙٔ)والجمال"حر مشرن ، مهما أعجبكم فً الحسب والنسب 

لال الطبري: أي:" وألن تزوجوهن من عبٍد مإمن مصدق باهلل وبرسوله وبما جاء به  
من عند هللا ، خٌر لكم من أن تزوجوهن من حر مشرن ، ولو شُرؾ نسبه وكرم أصله ، وإن 

 .(1ٕٙٔ)أعجبكم حسبه ونسبه"
ًّ ٌمول : "هذا الموُل من هللا تعالى وكان   ذكره ، داللةٌ على أن أبو جعفر دمحم بن عل

 .(5ٕٙٔ)أولٌاء المرأة أحك بتزوٌجها من المرأة"

ولال لتادة والزهري: ال ٌحل لن أن تنكح ٌهودًٌّا أو نصرانًٌّا وال مشرًكا من ؼٌر أهل  
 .(2ٕٓٔ)دٌنن"

م المسلمات على رجالهم   ٌعنً رجال  -ولال عكرمة والحسن البصري : "حرَّ
 .(2ٕٔٔ)المشركٌن"
[، " أي: أولبن ٕٕٔه تعالى : } أُولَبَِن ٌَْدعُوَن إِلَى النَّاِر{]البمرة : لول لوله تعالى: 

المذكورون من المشركٌن والمشركات ، الذٌن حرمت علٌكم مصاهرتهم ومناكحتهم ، ٌدعونكم 
 .(2ٕٕٔ)إلى ما ٌوصلكم إلى النار  وهو الكفر والفسوق فحمكم أال تتزوجوا منهم وال تزوجوهم"

 .(2ٖٕٔ)إلى األعمال الموجبة للنار" لال البؽوي: " أي 
لال الشوكانً:" أي إلى األعمال الموجبة للنار فكان فً مصاهرتهم ومعاشرتهم  

 .(2ٕٗٔ)ومصاحبتهم من الخطر العظٌم ما ال ٌجوز للمإمنٌن أن ٌتعرضوا له وٌدخلوا فٌه"

                                                             

 .ٕٕٗ/ٔ، وانظر: فتح المدٌر: 1ٗ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٕٙٔ)
 .ٕٙ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖٕٙٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٗٙٔ)
 .2ٖٓ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕ٘ٙٔ)
 .1ٗ٘/ٔبن كثٌر: ( تفسٌر إٙٙٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٕٙٔ)
 .2ٖٓ/ٗ( تفسٌر الطبري: 1ٕٙٔ)
ًّ فً كتاب هللا ، \2ٖٓ/ٗ(:ص 2ٕٕٗ( تفسٌر الطبري)5ٕٙٔ) . حكاه عنه الطبري، ولفظ أبً جعفر:" النكاح بول

 ثم لرأ : }وال تُنكحوا المشركٌن حتى ٌإمنوا{ برفع التاء".
 .2ٖٓ/ٗ(:ص 1ٕٕٗ( تفسٌر الطبري)2ٕٓٔ)
 .2ٖٓ/ٗ(:ص ٌٖٕٓٗر الطبري)( تفس2ٕٔٔ)
 .2ٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٕٕٔ)
 .ٕٙ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2ٖٕٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ( فتح المدٌر: 2ٕٗٔ)



أهل لال الطبري: أي:" هإالء الذٌن حرمت علٌكم أٌها المإمنون مناكحتهم من رجال  
الشرن ونسابهم ، ٌدعونكم إلى النار ٌعنً : ٌدعونكم إلى العمل بما ٌدخلكم النار ، وذلن هو 

 .(2ٕ٘ٔ)العمل الذي هم به عاملون من الكفر باهلل ورسوله"
أي إلى األفعال الوجبة للنار ، وواجب اجتناب الداعً إلى النار  لال الراؼب: " 

" ال تترابى ناراهما  -علٌه السبلم  -هذا لال الحامل علٌها فواجب مجانبتهم إذن ، وعلى 
"(ٕٔ2ٙ)"(ٕٔ22). 

لال ابن كثٌر: " أي : معاَشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنٌا والتنابها وإٌثارها  
 .(21ٕٔ)على الدار اآلخرة ، وعالبة ذلن وخٌمة"

لال الزمخشري: " أُولبَِن إشارة إلى المشركات والمشركٌن ، أى ٌدعون إلى الكفر  
 .(25ٕٔ)هم أن ال ٌوالوا وال ٌصاهروا وال ٌكون بٌنهم وبٌن المإمنٌن إال المناصبة والمتال"فحم

لال ابن عثٌمٌن:" أي ٌدعون الناس إلى النار بؤلوالهم، وأفعالهم، وأموالهم ؛ حتى إنهم  
ٌبنون المدارس، والمستشفٌات، وٌبلطفون الناس فً معاملتهم خداعاً، ومكراً؛ ولكن لد بٌن هللا 

تٌجة عملهم فً لوله تعالى: }إن الذٌن كفروا ٌنفمون أموالهم لٌصدوا عن سبٌل هللا فسٌنفمونها ثم ن
 .(1ٕٓٔ)["ٖٙتكون علٌهم حسرة ثم ٌؽلبون والذٌن كفروا إلى جهنم ٌحشرون{ ]األنفال: 

ُ ٌَْدعُو إِلَى اْلَجنَِّة َواْلَمْؽِفَرةِ{]البمرة :  لوله تعالى: }  و تعالى ٌرٌد [،  أي "وهَٕٕٔوَّللاَّ
 .(1ٕٔٔ)بكم الخٌر وٌدعوكم إلى ما فٌه سعادتكم، وهو العمل الذي ٌوجب الجنة ومؽفرة الذنوب"

ٌدعوكم إلى العمل بما ٌدخلكم الجنة ، وٌوجب لكم النجاة إن عملتم  لال الطبري: أي:" 
 .(1ٕٕٔ)به من النار ، وإلى ما ٌمحو خطاٌاكم أو ذنوبكم ، فٌعفو عنها وٌسترها علٌكم"

لال الشوكانً: " أي إلى األعمال الموجبة للجنة ولٌل المراد أن أولٌاء هللا هم  
 .(1ٖٕٔ)المإمنون ٌدعون إلى الجنة"

لال ابن عثٌمٌن: "أي ٌدعو الناس إلى الجنة بالحث على األعمال الصالحات؛ ومؽفرة  
 .(1ٕٗٔ)الذنوب بالحث على التوبة، واالستؽفار"

 -عز وجل  -والداعً إلى الجنة واجب إتباعه ، وعلى هذا دل لوله  لال الراؼب: " 
حكاٌة عمن أخبر عنه : } َما ِلً أَْدعُوكُْم إِلَى النََّجاةِ َوتَْدُعونَنًِ إَِلى النَّاِر{"
(ٕٔ1٘). 

 .(1ٕٙٔ)[، أي "بمضابه وإرادته"ِٕٕٔبإِْذنِِه{]البمرة :  لوله تعالى: } 
 .(12ٕٔ)أمر به وما نهى عنه"لال ابن كثٌر: "أي : بشرعه وما  
لال الطبري: أي" بإعبلمه إٌاكم سبٌلَه وطرٌمَه الذي به الوصول إلى الجنة  
 .(11ٕٔ)والمؽفرة"

                                                             

 .2ٖٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٕ٘ٔ)
(ٕٔ2ٙ ) 
 .٘٘ٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 22ٕٔ)
 .1ٗ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 21ٕٔ)
 .ٕٗٙ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 25ٕٔ)
 .21-22/ٗ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1ٕٓٔ)
 .2ٕٔ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة 1ٕٔٔ)
 .2ٖٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: 1ٕٕٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ( فتح المدٌر: 1ٖٕٔ)
 .21/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1ٕٗٔ)
 .٘٘ٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 1ٕ٘ٔ)
 .ٕٙ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: 1ٕٙٔ)
 .1ٗ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 12ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: 11ٕٔ)



لال الراؼب: " أي بعلمه وأمره وآٌاته وحججه ودالبله العملٌة والشرعٌة من أنكم إذا  
ان أو ؼفلة لما استثبته فعلتم ذلن ، فؤنتم أهل لرجاء التذكر وحمٌمة التذكر االستدران عن نسٌ

 .(15ٕٔ)الملب"
لال الزمخشري: " بتٌسٌر َّللاَّ وتوفٌمه للعمل الذي تستحك به الجنة والمؽفرة" 

(ٕٔ5ٓ). 
 .(5ٕٔٔ)لال الشوكانً: " أي بؤمره، لاله الزجاج" 
 .(5ٕٕٔ)ولرأ الحسن: "}والمؽفرةُ بإذنه{، بالرفع، أى: والمؽفرة حاصلة بتٌسٌره" 
 :(5ٖٕٔ)واإلذن على لسمٌنلال بعض أهل العلم:  

أحدهما: إذن كونً: وهو ما ٌتعلك بالمخلولات، والتمدٌرات، ومنه لوله تعالى: }من ذا الذي 
 [.ٌٕ٘٘شفع عنده إال بإذنه{ ]البمرة: 

والثانً: إذن شرعً: وهو ما ٌتعلك بالتشرٌعات، ومنه تعالى: }ءآهلل أذن لكم أم على هللا 
 [ ٌعنً شرع لكم.5٘تفترون{ ]ٌونس: 

ٌشمل المسمٌن؛ ألن دخول  -وهللا أعلم  - (5ٕٗٔ)والظاهر أن اإلذن فً هذه اآلٌة 
اإلنسان فٌما ٌكون سبباً للجنة، والمؽفرة كونً؛ وما ٌكون سبباً للجنة، والمؽفرة هذا مما شرعه 

 هللا.
ونواهٌه أي وهللا ٌوضح "أوامره ، [ٕٕٔ]البمرة : {َوٌُبٌَُِّن آٌَاتِِه ِللنَّاِس  لوله تعالى: } 

 .(5ٕ٘ٔ)للناس"
 .(5ٕٙٔ)لال الصابونً: " أي ٌوضح حججه وأدلته للناس" 
وٌوضح حججه وأدلته فً كتابه الذي أنزله على لسان رسوله  لال البطري:" 

 .(52ٕٔ)"لعباده
و}آٌات{:" جمع آٌة؛ وهً العبلمة الماطعة التً تستلزم العلم بمدلولها، كما لال تعالى:  

 . (51ٕٔ)["ٔٗهم فً الفلن المشحون{ ]ٌس: }وآٌة لهم أنا حملنا ذرٌت
ٌَتَذَكَُّرونَ  لوله تعالى: }   .(55ٕٔ)أي "لٌتعظون" [،ٕٕٔ]البمرة : { لَعَلَُّهْم 
 .(ٖٓٓٔ)لٌتذكروا فٌمٌزوا بٌن الخٌر والشر والخبٌث والطٌب" لال الصابونً:أي: " 
لٌتذكروا فٌعتبروا ، وٌمٌزوا بٌن األمرٌن اللذٌن أحدهما َدعَّاٌء إلى  لال الطبري: أي:" 

النار والخلود فٌها ، واآلخر َدعَّاٌء إلى الجنة وؼفران الذنوب ، فٌختاروا خٌرهما لهم. ولم ٌجهل 
ًّ ] َؼبٌن [ الرأي مدخول العمل" التمٌٌز بٌن هاتٌن إال ؼب
(ٖٔٓٔ). 

 الفوابد:
رم على المإمن نكاح المشركات؛ لموله تعالى: } وال تنكحوا من فوابد اآلٌة: أنه ٌح - ٔ

المشركات حتى ٌإمن {؛ وٌستثنى من ذلن أهل الكتاب من الٌهود، والنصارى؛ لموله تعالى: 

                                                             

 .٘٘ٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 15ٕٔ)
 .ٕٗٙ/ٔالكشاؾ: ( تفسٌر 5ٕٓٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ( فتح المدٌر: 5ٕٔٔ)
 .ٕٗٙ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 5ٕٕٔ)
 .21/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٖٕٔ)
ٌٌْر ِمْن ُمْشِرَكٍة َولَْو أَْعَجَبتْ 5ٕٗٔ) كُْم َواَل تُْنِكُحوا ( ٌمصد اآلٌة: }َواَل تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى ٌُْإِمنَّ َوأَلََمةٌ ُمْإِمنَةٌ َخ

ُ ٌَ اْلُمْشِرِكٌَن  ٌٌْر ِمْن ُمْشِرٍن َولَْو أَْعَجبَكُْم أُولَبَِن ٌَْدعُوَن إِلَى النَّاِر َوَّللاَّ ِة َحتَّى ٌُْإِمنُوا َولَعَْبٌد ُمْإِمٌن َخ ْدعُو إِلَى اْلَجنَّ
 [.ٕٕٔ({ ]البمرة : َٕٕٔواْلَمْؽِفَرةِ بِإِْذنِِه َوٌُبٌَُِّن آٌَاتِِه ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم ٌَتَذَكَُّروَن )

 .ٕٙ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: 5ٕ٘ٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٕٙٔ)
 .2ٖٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: 52ٕٔ)
 .21/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:51ٕٔ)
 .ٕٙ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: 55ٕٔ)
 .5ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٓٓٔ)
 .2ٖٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٖٔٓٔ)



}الٌوم أحل لكم الطٌبات وطعام الذٌن أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من 
تاب من لبلكم إذا آتٌتموهن أجورهن محصنٌن ؼٌر المإمنات والمحصنات من الذٌن أوتوا الك
[ ، فإن هذه اآلٌة: } الٌوم أحل لكم الطٌبات... { ٘مسافحٌن وال متخذي أخدان { ]المابدة: 

صة آلٌة البمرة؛ و  فً لوله تعالى: } الٌوم { للعهد الحضوري تفٌد أن هذا الحكم « أل»مخّصِ
بدة، ونزولها بعد نزول سورة البمرة؛ لكن مع كون ثبت فً ذلن الٌوم نفسه؛ واآلٌة فً سورة الما

ذلن مباحاً فإن األولى أن ال ٌتزوج منهن؛ ألنها لد تإثر على أوالده؛ وربما تإثر علٌه هو 
أٌضاً: إذا أعجب بها لجمالها، أو ذكابها، أو علمها، أو خلمها، وسلبت عمله فربما تجره إلى أن 

 ٌكفر.
ٌدور مع علته وجوداً، وعدماً؛ لموله تعالى: } حتى ٌإمن {؛ ومن فوابد اآلٌة: أن الحكم  - ٕ

 فدل ذلن على أنه متى زال الشرن حل النكاح؛ ومتى وجد الشرن حرم النكاح.
ًّ نفسه؛ لموله تعالى: } وال تنكحوا المشركات {؛ فوجه الخطاب  - ٖ ومنها: أن الزوج ول

 للزوج.
فً المشرن من األوصاؾ ما ٌعجب؛ لموله ومنها: أن المإمن خٌر من المشرن؛ ولو كان  - ٗ

تعالى: } ولعبد مإمن خٌر من مشرن ولو أعجبكم {؛ ومثله لوله تعالى: }لل ال ٌستوي الخبٌث 
[ ؛ فبل تؽتر بالكثرة؛ وال تؽتر بالمهارة؛ وال ٓٓٔوالطٌب ولو أعجبن كثرة الخبٌث{ ]المابدة: 

 وصاؾ الشرعٌة الممصودة شرعاً.بالجودة؛ وال بالفصاحة؛ وال بؽٌر ذلن؛ ارجع إلى األ
ومنها: تفاضل الناس فً أحوالهم، وأنهم لٌسوا على حد سواء؛ لموله تعالى: } ولعبد مإمن  - ٘

 خٌر من مشرن {.
؛ ألن التفضٌل ٌنافً المساواة؛ «إن دٌن اإلسبلم دٌن مساواة»ومنها: الرد على الذٌن لالوا:  - ٙ

مثبتاً؛ وال أن هللا أمر بها؛ وال « المساواة»ً السنة لفظة والعجٌب أنه لم ٌؤت فً الكتاب، وال ف

رؼب فٌها؛ ألنن إذا للت بالمساواة استوى الفاسك، والعدل؛ والكافر، والمإمن؛ والذكر، 
واألنثى؛ وهذا هو الذي ٌرٌده أعداء اإلسبلم من المسلمٌن؛ لكن جاء دٌن اإلسبلم بكلمة هً خٌر 

، كما لال هللا تعالى: }إن هللا ٌؤمر « العدل»احتمال أبداً، وهً ؛ ولٌس فٌها «المساواة»من كلمة 
تعنً أن ٌسوى بٌن المتماثلٌن، وٌفرق بٌن المفترلٌن؛ « العدل»[ ؛ وكلمة 5ٓبالعدل{ ]النحل: 

أدخلها أعداء « المساواة»إعطاء كل شًء ما ٌستحمه؛ والحاصل: أن كلمة « العدل»ألن 
لٌس عندهم تحمٌك، وال  -وال سٌما ذوو الثمافة العامة  -سلمٌن اإلسبلم على المسلمٌن؛ وأكثر الم

تدلٌك فً األمور، وال تمٌٌز بٌن العبارات؛ ولهذا تجد الواحد ٌظن هذه الكلمة كلمة نور تحمل 
لكان أولى، وأشد « اإلسبلم دٌن العدل»ونمول: لو للتم: «! اإلسبلم دٌن مساواة»على الرإوس: 

  مطابمة لوالع اإلسبلم.
 لمرآنا

ٌَْطُهرْ  َن }َوٌَْسأَلُونََن َعِن اْلَمِحٌِض لُْل هَُو أًَذى فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء ِفً اْلَمِحٌِض َواَل تَْمَربُوهُن  َحت ى 
ابٌَِن َوٌُِحبُّ اْلُمتََطهِّ  َ ٌُِحبُّ الت و  ُ إِن  ّللا  ٌُْث أََمَركُُم ّللا  ْرَن فَأْتُوهُن  ِمْن َح ({ ِٕٕٕرٌَن )فَِإذَا تََطه 

 [ٕٕٕ]البمرة : 

 التفسٌر:
، لل -وهو الدم الذي ٌسٌل من أرحام النساء ِجبِلَّة فً أولات مخصوصة -وٌسؤلونن عن الحٌض

: هو أذى مستمذر ٌضر من ٌَْمَربُه، فاجتنبوا جماع النساء مدة الحٌض حتى -أٌها النبً-لهم 
الموضع الذي أحلَّه هللا لكم، وهو المبل ال  ٌنمطع الدم، فإذا انمطع الدم، واؼتسلن، فجامعوهن فً

الدبر. إن هللا ٌحب عباده المكثرٌن من االستؽفار والتوبة، وٌحب عباده المتطهرٌن الذٌن 
 ٌبتعدون عن الفواحش واأللذار.

 :(ٕٖٓٔ)اختلؾ فً سبب نزولها على ألوال

                                                             

 .1ٔ-1ٓ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 2ٖٖ-2ٕٖ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٖٓٔ)



جوها من البٌت، أحدها: أخرج الواحدي عن أنس: "أن الٌهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخر
عن ذلن فؤنزل هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فلم ٌإاكلوها ولم ٌشاربوها ولم ٌجامعوها فً البٌوت، فسبل رسول هللا 

}وٌسؤلونن عن المحٌض لل هو أذى فاعتزلوا النساء فً المحٌض{ إلى آخر  -عز وجل  -
 .(ٖ٘ٓٔ)وأبو داود (ٖٗٓٔ)، ورواه مسلم(ٖٖٓٔ)اآلٌة"

 .(2ٖٓٔ)، والربٌع(ٖٙٓٔ)عن لتادةوأخرج الطبري نحوه  
لال مجاهد: " كانوا ٌجتنبون النساء فً المحٌض وٌؤتونهن فً أدبارهن ، فسؤلوا النبً والثانً: 

ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلن ، فؤنزل هللا : }وٌسؤلونن عن المحٌض{ إلى :}فإذا تطهرن فؤتوهّن من حٌث أمركم 
 .(1ٖٓٔ)فً الفرج ال تعدوه" -هللا{، 

السابل الذي سؤل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلن كان ثابَت بن الدَّحداح األنصاري. لاله ابن  الثالث: أن
 .(ٖٔٔٔ)، ومماتل بن حٌان(ٖٓٔٔ)، والسدي(5ٖٓٔ)عباس

فً لوله: }وٌسؤلونن عن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والرابع: أخرج الواحدي عن جابر بن عبد هللا، عن رسول هللا 
 :" إن الٌهود لالت: من أتى امرأته من دبرها كان ولده أحول، فكانالمحٌض لل هو أذى{ لال

صلى هللا علٌه  -نساء األنصار ال ٌدعن أزواجهن ٌؤتونهن من أدبارهن، فجاءوا إلى رسول هللا 
 -عز وجل  -فسؤلوه عن إتٌان الرجل امرأته وهً حابض، وعما لالت الٌهود، فؤنزل هللا  -وسلم 

وال تمربوهن حتى ٌطهرن{ ٌعنً االؼتسال }فإذا تطهرن فؤتوهن من }وٌسؤلونن عن المحٌض{ }
حٌث أمركم هللا{ ٌعنً المبل }إن هللا ٌحب التوابٌن وٌحب المتطهرٌن نساإكم حرث لكم فؤتوا 

 .(ٕٖٔٔ)حرثكم أنى شبتم{ فإنما الحرث حٌث ٌنبت الولد وٌخرج منه"
نب الحابض ، وكانت لال المرطبً: " لال علماإنا : كانت الٌهود والمجوس تجت 

 .(ٖٖٔٔ)النصارى ٌجامعون الحٌض ، فؤمر هللا بالمصد بٌن هذٌن"
[، أي: "وٌسؤلن ٌا دمحم أصحابن ٕٕٕ}َوٌَْسؤَلُونََن َعِن اْلَمِحٌِض{]البمرة :  لوله تعالى: 

 .(ٖٗٔٔ)عن الحٌض"
لال الصابونً: " أي ٌسؤلونن ٌا أٌها الرسول عن إتٌان النساء فً حالة الحٌض ،  

 .(ٖ٘ٔٔ)ل أم ٌحرم ؟"أٌح

                                                             

 .2ٗ: ( أسباب النزولٖٖٓٔ)
 . ٕٖٓرلم: ٔ/ٕٙٗ( مسلم: ٖٗٓٔ)
، ٖٓٔ٘ٔرلم:  ٕٕٓ/ٔٔ: -تحمٌك الزٌن-، وهو عند أحمد فً مسندهٕ٘ٙٔرلم:  ٕٓٙ/ٕ( أبو داود: ٖ٘ٓٔ)

، والنسابً فً المجتبى: 522ٕرلم:  ٕٗٔ/٘، والترمذي فً جامعه: ٕٕ٘ٓرلم:  2ٖٕوالطٌالسً فً مسنده: 
، والواحدي فً ٖٗٓٔرلم:  1ٕ٘/ٔارمً فً سننه: ، والدٗٗٙرلم:  ٕٔٔ/ٔ، وابن ماجة فً سننه: ٕ٘ٔ/ٔ

رلم:  2ٙٙ/ٕ: -المسم الثانً من سورة البمرة-، وابن أبً حاتم فً تفسٌره2ٗ: -تحمٌك الحمٌدان-أسباب النزول
 وؼٌرهم.  25ٕٔ

 . 2ٖٖ/ٗ(:ص ٖٕٔٗ( تفسٌر الطبري)ٖٙٓٔ)
 .2ٖٖ/ٗ(: صٕٖٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٖٓٔ)
 .2ٖٖ/ٗ(:ص ٖٖٕٗ( تفسٌر الطبري)1ٖٓٔ)
 .1ٕٗ-2ٕٗ/ٔ(كما فً زاد المسٌر البن الجوزي: 5ٖٓٔ)
، ولاله أٌضاً: ابن ٔٙٗ/ٔ، وانظر: الدر المنثور للسٌوطً: 2ٖٗ/ٗ(:ص ٖٕٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٓٔٔ)

المسم -، ومماتل بن حٌان كما فً تفسٌر ابن أبً حاتم1ٕٗ-2ٕٗ/ٔعباس كما فً زاد المسٌر البن الجوزي: 
 . ٔ/ٔٙٗ، وابن المنذر كما فً الدر المنثور للسٌوطً: 25ٗٔرلم:  22ٙ/ٕ: -رةالثانً من سورة البم

، ورواه وابن المنذر كما فً الدر المنثور للسٌوطً: ٓٓٗ/ٕ(:صٕٓٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔٔٔ)
ٗٙٔ/ٔ . 

طا ، و إسناده ضعٌؾ بسبب خصٌؾ، باإلضافة لضعؾ متنه ونكارته، إذ أن فٌه خل2٘( أسباب النزول: ٕٖٔٔ)
 بٌن سببٌن مختلفٌن، وهللا أعلم. 

 .1ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٖٔٔ)
 .2ٕٖ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٖٗٔٔ)
 .5ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ٘ٔٔ)



لال الماسمً: المحٌض: " وهو الدم الخارج من الرحم على وجه مخصوص فً ولت  
 .(ٖٙٔٔ)مخصوص . وٌسمى الحٌض أٌضاً "

لال الراؼب: " المحٌض : ولت الحٌض وموضعه ، ولد لٌل : ٌمال للحٌض محٌض  
لول الشاعر ، على أن المصدر فً هذا الباب ٌجا على )مفعل( ، نحو : معاش ومعاد ، و

(ٖٔٔ2): 
 ال ٌستطٌع بها الفراد ممٌبل

فاألظهر: أنه مكان وإن كان لد لٌل هو مصدر ، ولٌل ما فً ترن مكال ومكٌل ، أي  
كٌل وهو أٌضا محتمل ، والحٌض هو الدم الخارج من الرحم على وصؾ مخصوص فً ولت 

العدة ، واجتناب مخصوص وٌتعلك به منع الصبلة ، والصوم ، وحظر الجماع ، وانمضاء 
 .(1ٖٔٔ)دخول المسجد ومس المصحؾ ، ولراءة المرآن ، وأن تصٌر المرأة به فً االبتداء مكلفة"

: "ٌحتمل أن تكون مصدراً مٌمٌاً فتكون بمعنى اْلَمِحٌِض{لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: } 
الحٌض؛ أو تكون اسم مكان فٌكون المراد به مكان الحٌض؛ وهو الَفْرج؛ ولكن األرجح 

 .(5ٖٔٔ)الحتمال األول؛ لموله تعالى: }لل هو أذًى{؛ فإنه ال ٌحتمل عوده إلى مكان الحٌض"ا
 .(ٕٖٓٔ)وأصل الحٌض فً اللؽة: "السٌُل، حاض السٌُل، ٌمال: وفاض" 
 :(ٕٖٔٔ)وأنشد المبرُد عن عمارة بن عمٌل 

ٌَْضات السٌُّوِل ا ٌِْهّن َح ٌََّضْت       َعلَ  لطَّواِحِم أجالَت َحَصاهُنَّ الذََّواِري َوَح
ٌّضت(: سٌِّلت لال: ومعنى )ح
(ٖٕٕٔ). 

لال األزهري: "ومن هذا لٌل للحوض حوض؛ ألن الماء ٌحٌض إلٌه، أي: ٌسٌل،  
 .(ٖٕٖٔ)والعرب تدخل الواو على الٌاء، والٌاء على الواو؛ ألنهما من َحٌٍِّز واحٍد وهو الهواء"

شًء تتؤذى به المرأة هو  : أي "[،ٕٕٕ]البمرة : {}لُْل ُهَو أَذًىلوله تعالى:  

 .(ٕٖٗٔ)وؼٌرها"
لال الماسمً: " أي : الحٌض شًء ٌستمذر وٌإذي من ٌمربه ، نفرة منه وكراهة  

 .(ٕٖ٘ٔ)له"
لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: أي "لكل من الزوج، والزوجة، وبٌان ذلن عند  
 .(2ٕٖٔ()ٕٖٙٔ)األطباء"

                                                             

 .ٓٓٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖٙٔٔ)
ٌُْت َمرافمهّن ، واللسان، مادة)زلل(. وصدره: 5ٖٙ/ٔ( البٌت للراعً النمٌري فً معانً المرآن لؤلخفش:2ٖٔٔ) بَ

 فوق مزلة.
 .ٙ٘ٗ/ٔالراؼب األصفهانً: ( تفسٌر 1ٖٔٔ)
 .1ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٖٔٔ)
 .2ٔٔ/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٕٖٓٔ)
 "طعم". والذََّواري والذارٌات: الرٌاح. ٕ٘ٗٙ/ ٘"حٌض"،  2ٔٓٔ/ ٕ(البٌت فً "لسان العرب" ٕٖٔٔ)
 .2ٕٔ/ٗ"حٌض، والتفسٌر البسٌط:  2ٔٓٔ/ ٕ، "اللسان" 2ٓٙ/ ٔ(انظر: تهذٌب اللؽة" ٕٕٖٔ)
 "حاض". 2ٓٙ/ ٔاللؽة" ("تهذٌب ٖٕٖٔ)
 .1٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕٖٗٔ)
 .ٔٓٔ/ٖ( محاسن التؤوٌل: ٕٖ٘ٔ)
 .1ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٖٙٔ)
دراسات كثٌرة جداً األضرار الهابلة للجماع فً فترة المحٌض، ومنها دراسة لام بها مركز ( أثبتت 2ٕٖٔ)

Centers for Public Health Research and Evaluation  المتحدة وتبٌن من خبللها فً الوالٌات
 أن الدورة الشهرٌة هً فترة حرجة بالنسبة للمرأة، وٌجب على الزوج أن ٌمتنع عن الجماع أثناء هذه الفترة.

ولمد أثبتت الدراسات العلمٌة أن الجماع أثناء فترة الحٌض تساهم فً انتشار األمراض الجنسٌة المعدٌة، ولذلن  
ن الجماع أثناء الدورة الشهرٌة.. ألن هذه العادة تسبب مشاكل والتهابات ٌنصح الخبراء بضرورة االمتناع ع

للمرأة وأذى للرجل من خبلل انتشار بعض البكترٌا الضارة، وبعض الفٌروسات وبخاصة فٌروس اإلٌدز. 
 وأثبتت دراسة علمٌة  أن الجماع أثناء الدورة الشهرٌة له أضرار كثٌرة منها التسبب بالعمم لدى النساء.

م ٌحرم الشرع عمبل على المسلم اال رحمة به وحفظا له من الضرر وصٌانة له من الخطر والٌكم ما اثبته الطب ل



فمل لهم : إنه شًء مستمذر ، ومعاشرتهن فً هذه الحالة فٌه  لال الصابونً: أي " 
 .(1ٕٖٔ)أذى للزوجٌن"

                                                                                                                                                                               

 الحدٌث من ضرر جماع الحابض ال علٌها فمط بل حتى على زوجها.!
ذكر الدكتور البار أن األذى ال ٌمتصر على ما ذكره من نمو المٌكروبات فً الرحم والمهبل الذي ٌصعب عبلجه 

 ، ولكن ٌتعداه إلى أشٌاء أخرى هً :
. امتداد االلتهابات إلى لناتً الرحم فتسدها ، مما لد ٌإدي إلى العمم أو إلى الحمل خارج الرحم ، وهو أخطر ٔ

 أنواع الحمل على اإلطبلق .
 خطٌرة ومزمنة.. امتداد االلتهاب إلى لناة مجرى البول ، فالمثانة فالحالبٌن فالكلى ، وأمراض الجهاز البولً ٕ
 . ازدٌاد المٌكروبات فً دم الحٌض وخاصة مٌكروب السٌبلن .ٖ

 ٌمول الدكتور محًٌ الدٌن العلبً : 
ٌجب االمتناع عن جماع المرأة الحابض ألن جماعها ٌإدي إلى اشتداد النزؾ الطمثً ، ألن عروق الرحم تكون 

سهل الخدش ، وتصبح إمكانٌة حدوث االلتهابات محتمنة وسهلة التمّزق وسرٌعة العطب ، كما أن جدار المهبل 
كبٌرة مما ٌإدي إلى التهاب الرحم أو ٌحدث التهاب فً عضو الرجل بسبب الخدوش التً تحصل أثناء عملٌة 
الجماع ، كما أن جماع الحابض ٌسبب اشمبزازاً لدى الرجل وزوجه على السواء بسبب وجود الدم ورابحته ، 

 الرجل فٌصاب بالعنة )البرود الجنسً( .مما لد ٌكون له تؤثٌر على 
 وذكر الدكتور دمحم البار متحدثاً عن األذى الذي فً المحٌض : 

ً كما ٌكون الجلد  ً نتٌجة لذلن ، تماما ٌُمذؾ الؽشاء المبّطن للرحم بؤكمله أثناء الحٌض .. وٌكون الرحم متمرحا
ً فهو معّرض بسهولة لعدوان البكتٌرٌا الكاسح .. وٌصب ح دخول المٌكروبات الموجودة على سطح مسلوخا

 المضٌب ٌشكل خطراً داهماً على الرحم .
وٌبٌن لنا الدكتور البار أن المرأة الحابض تكون فً حالة جسمٌة ونفسٌة ال تسمح لها بالجماع، فإن حدث فإنه  

 ل : ٌإذٌها أذى شدٌداً، ثم ٌعرض لنا ما ٌصحب المرأة أثناء حٌضها من علل وأوجاع وآالم فٌمو
ـ ٌصاحب الحٌض آالم تختلؾ فً شدتها من امرأة إلى أخرى، وأكثر النساء ٌصبن بآالم وأوجاع الظهر  ٔ

واسفل البطن، وبعض النساء تكون آالمهن فوق االحتمال مما ٌستدعً استعمال األدوٌة والمسكنات، ومنهن َمن 
 ٌحتجن إلى زٌارة الطبٌب من أجل ذلن. 

حالة من الكآبة والضٌك أثناء الحٌض وخاصة عند بداٌته، وتكون المرأة عادة متملبة ـ تصاب كثٌر من النساء ب ٕ
 المزاج سرٌعة االهتٌاج للٌلة االحتمال، كما أن حالتها العملٌة والفكرٌة تكون فً أدنى مستوى لها أثناء الحٌض. 

مبرحة وتصحبها زؼللة  _تصاب بعض النساء بالصداع النصفً )الشمٌمة( لرب بداٌة الحٌض، وتكون اآلالم ٖ
 فً الرإٌة ولًء. 

ـ تمل الرؼبة الجنسٌة لدى المرأة وخاصة عند بداٌة الطمث، بل إن كثٌراً من النساء ٌكن عازفات تماماً عن  ٗ
االتصال الجنسً أثناء الحٌض، وٌملن إلى العزلة والسكٌنة، وهو أمر فسٌولوجً وطبٌعً، إذ إن فترة الحٌض 

لعر الرحم )الؽشاء المبطن للرحم من الداخل(. وتكون األجهزة التناسلٌة بؤكملها فً  هً فترة نزٌؾ دموي من
حالة شبه مرضٌة فالجماع فً هذه اآلونة لٌس طبٌعٌاً وال ٌإدي أي وظٌفة بل على العكس ٌإدي إلى الكثٌر من 

 األذى . 
فمدان الدم كل شهر ٌسبب نوعاً ـ على الرؼم من أن الحٌض عملٌة فسٌولوجٌة )طبٌعٌة( بحتة، فإن استمرار  ٘

 من فمر الدم لدى المرأة، وخاصة إذا كان الحٌض شدٌداً ؼزٌراً فً كمٌته . 
ـ تصاب الؽدد الصماء بالتؽٌر أثناء الحٌض، فتمل إفرازاتها الحٌوٌة المهمة للجسم إلى أدنى مستوى لها أثناء  ٙ

 الحٌض . 
مبوٌة كاملة، وذلن ألن العلمٌات الحٌوٌة التً ال تتولؾ فً  ـ تنخفض درجة حرارة المرأة أثناء الحٌض درجة 2

الكابن الحً تكون فً أدنى مستوى لها أثناء الحٌض، وتسمى هذه العملٌات باألٌض أو االستمبلب، ونتٌجة لذلن 
 ٌمل إنتاج الطالة من الجسم، كما تمل عملٌات التمثٌل الؽذابً . 

رأة نتٌجة للعوامل السابمة ٌبطا النبض وٌنخفض ضؽط الدم، ـ ومع انخفاض درجة حرارة الجسم فً الم 1
 فٌسبب الشعور بالدوخة والفتور والكسل . 

وأخٌراً ٌذكر الدكتور البار أنه ظهر بحث لدمه البروفٌسور عبدهللا باسبلمة إلى المإتمر الطبً السعودي  
الرحم، وٌحتاج هذا األمر إلى مزٌد السادس جاء فٌه أن الجماع أثناء الحٌض لد ٌكون أحد أسباب سرطان عنك 

 من الدراسة للتؤكد. 
 . 5ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٕٖٔ)



)واألذى( هو ما ٌإذى به من مكروه فٌه. وهو فً هذا الموضع ٌسمى  لال الطبري: " 
" أذى " لنتن رٌحه ولذره ونجاسته ، وهو جامع لمعان شتى من خبلل األذى ، ؼٌر 

 .(5ٕٖٔ)واحدة"

 .(ٖٖٓٔ)اسم لما ٌنال النفس منه مكروه" لال الراؼب: "، واألذى :
 :(ٖٖٔٔ)[، على ألوال متماربةٕٕٕولد اختلؾ أهل التفسٌر فً معنى}أَذًى{]البمرة :  

 .(ٖٖٖٔ)، ولتادة(ٕٖٖٔ)أحدها:أنه لَذَر. لاله السدي

واألذى كناٌة عن المذر على الجملة. وٌطلك على المول المكروه ،  لال المرطبً: " 
[ أي بما تسمعه من ٕٗٙومنه لوله تعالى : } ال تُْبِطلُوا َصَدلَاتِكُْم بِاْلَمّنِ َواألَذَى{ ]البمرة : 

 [ أي دع أذى المنافمٌن ال تجازهم إال1ٗالمكروه. ومنه لوله تعالى : }َوَدْع أَذَاهُْم{ ]األحزاب : 
ٌعنً بـ "األذى" الشعر الذي ٌكون  (ٖٖٗٔ)أن تإمر فٌهم ، وفً الحدٌث : "وأمٌطوا عنه األذى"

على رأس الصبً حٌن ٌولد ، ٌحلك عنه ٌوم أسبوعه ، وهً العمٌمة. وفً حدٌث اإلٌمان : 
أي تنحٌته ، ٌعنً الشون والحجر ، وما أشبه ذلن مما  (ٖٖ٘ٔ)"وأدناها إماطة األذى عن الطرٌك"

ٌْكُْم إِْن َكاَن بِكُْم أَذًى ِمْن َمَطٍر{ ]النساء : ٌتؤذى به  المار. ولوله تعالى : }َوال ُجنَاَح َعلَ
ٕٔٓ"](ٖٖٔٙ). 

 .(2ٖٖٔ)دٌم. لاله مجاهد الثانً: أنه
جماع أي اجتنبوا؛ " [،ٕٕٕ]البمرة : {،} فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فًِ اْلَمِحٌِض لوله تعالى:  

 .(1ٖٖٔ)النساء ونكاحهن فً محٌضهّن"
أي فً زمن الحٌض ، إن حملت المحٌض على المصدر ، أو فً  لال المرطبً: " 

 .(5ٖٖٔ)محل الحٌض إن حملته على االسم. وممصود هذا النهً ترن المجامعة"
 .(ٖٓٗٔ)لال ابن كثٌر: "ٌعنً ]فً[ الفرج" 
ْنَساْن لد ٌتحمل األذى وال ٌراه محرماً ، صرح بتحرٌمه   لال الماسمً: " ولما كان اإْلِ

بموله : } فَاْعتَِزلُواْ النَِّساء { "
(ٖٔٗٔ). 

 .(ٕٖٗٔ)لال الصابونً: " أي اجتنبوا معاشرة النساء فً حالة الحٌض" 
؛ فهً -وهو الفرج  -{ هنا مكان الحٌض اْلَمِحٌِض  لال ابن عثٌمٌن: "والمراد بـ} 

 .(ٖٖٗٔ)ظرؾ مكان؛ أي ال تجامعوهن فً فروجهن؛ ألنه مكان الحٌض"
 .(ٖٗٗٔ)ٌمول : اعتزلوا نكاَح فُروجهّن"لال ابن عباس:" 
 .(ٖ٘ٗٔ)لال الماسمً: " أي : فاجتنبوا مجامعتهن فً زمنه " 

                                                             

 .2ٖٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 5ٕٖٔ)
 .2٘ٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖٖٓٔ)
 وما بعدها. 2ٖٗ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٖٔٔ)
 .2ٖٗ/ٗ(:ص ٖٕ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٖٖٔ)
 . 2ٖٗ/ٗ(:ص ٖٕٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٖٖٔ)
 (.2ٕٗ٘(، وعلمه البخاري بصٌؽة الجزم فً الرواٌة)ٕٕٙٙٔ( أخرجه أحمد)ٖٖٗٔ)
 -رضٌا هلل عنه-(، من حدٌث أبً هرٌرةٖ٘(، ومسلم)15ٕٙ( أخرجه أحمد)ٖٖ٘ٔ)
 .1ٙ-1٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٖٙٔ)
 .2ٖ٘/ٗ(:ص 2ٖٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٖٖٔ)
 .2ٖ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: 1ٖٖٔ)
 .1ٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5ٖٖٔ)
 .1٘٘/ٔسٌر ابن كثٌر: ( تفٖٓٗٔ)
 .ٔٓٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖٔٗٔ)
 . 2ٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٖٗٔ)
 .1ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٖٗٔ)
 .2ٖ٘/ٗ(:ص 1ٖٕٗ( تفسٌر الطبري)ٖٗٗٔ)



 :(ٖٙٗٔ) ولد اختلؾ العلماء فً مباشرة الحابض وما ٌستباح منها، على ألوال 
 أحدها: أن  الواجُب على الرجل ، اعتزاُل جمٌع بدنها أن ٌباشره بشًء من بدنه.

لعبٌدة : ما ٌحلُّ لً من امرأتً إذا كانت حابًضا ؟ لال : الفراش عن دمحم لال : للت  
 .(2ٖٗٔ)واحد ، واللحاؾ شتى"

 -وأخرج الطبري سنده عن "ندبة موالة آل عباس لالت : بعثتنً مٌمونة ابنة الحارث  
إلى امرأة عبد هللا بن عباس ، وكانت بٌنهما لرابةٌ من لبل النساء ،  -أو : حفصة ابنة عمر 

فراَشها معتزال فراَشه ، فظنت أن ذلن عن الهجران ، فسؤلتها عن اعتزال فراِشه فوجدت 
ًّ طامث ، وإذا طمثت اعتزل فراشً. فرجعُت فؤخبرُت بذلن مٌمونة  أو  -فراَشها ، فمالت : إن

د كان فردَّتنً إلى ابن عباس ، تمول لن أمن : أرؼبت عن سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص! فوهللا لم -حفصة 
النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌنام مع المرأة من نسابه وإنها لحابض ، وما بٌنه وبٌنها إال ثوٌب ما ٌجاوز 

 .(1ٖٗٔ)الركبتٌن"
واستدّل لابلو هذه الممالة : "بؤّن هللا تعالى ذكره أمر باعتزال النساء فً حال حٌضهّن  

جسادهّن ، واجٌب اعتزاُل كل ، ولم ٌخصصن منهن شٌبًا دون شًء ، وذلن عامٌّ على جمٌع أ
 .(5ٖٗٔ)شًء من أبدانهن فً حٌضهّن"

لال المرطبً: "وهذا لول شاذ خارج عن لول العلماء، وإن كان عموم اآلٌة ٌمتضٌه  
 .(ٖٓ٘ٔ)فالسنة الثابتة بخبلفه "

لال الشوكانً: "وأما ما ٌروى عن ابن عباس وعبٌدة السلمانً انه ٌجب على الرجل  
إذا حاضت فلٌس ذلن بشًء وال خبلؾ بٌن أهل العلم فً تحرٌم وطء  ان ٌعتزل فراش زوجته

 .(ٖٔ٘ٔ)الحابض وهو معلوم من ضرورة الدٌن"

                                                                                                                                                                               

 .ٔٓٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖ٘ٗٔ)
 .1ٙ/ٖوما بعدها، وتفسٌر المرطبً:  2ٖ٘/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٙٗٔ)
 .2ٖ٘/ٗ(:ص 5ٖٕٗ( تفسٌر الطبري)2ٖٗٔ)
)حلبً( عن ٌزٌد بن  ٕٖٖ:  ٙوالحدٌث رواه أحمد فً المسند    .2ٖٙ/ٗ(:ص ٕٓٗٗ( تفسٌر الطبري)1ٖٗٔ)

هرون ، بهذا اإلسناد ، نحوه ، مع بعض اختصار . وهو فً رواٌته عن مٌمونة جزًما ، لٌس فٌه الشن بٌنها 
وبٌن حفصة . وهو الصواب ولعل الشن هنا من الطبري ، أو من شٌخه تمٌم بن المنتصر . ثم إن ابن إسحاق 

جعل الحدٌث " عن الزهري ، عن عروة " . ولعل الخطؤ من ٌزٌد بن هرون . والصواب أنه " عن  خطؤ هنا فً
الزهري ، عن حبٌب مولى عروة ، عن ندبة " . وبذلن تضافرت الرواٌات فً هذا اإلسناد ، كما سٌؤتً . 

عروة بن الزبٌر . و وٌإٌده أن ابن سعد ذكر فً ترجمتها أنها تروي عن عروة ، وروى بإسناده خبًرا عنها عن 
" حبٌب مولى عروة " : هو حبٌب األعور ، مولى عروة بن الزبٌر . وهو تابعً ثمة ، لال ابن سعد : " مات 

 لدًٌما فً آخر سلطان بنً أمٌة " . وأخرج له مسلم فً صحٌحه .
ن أبً حمزة ، من طرٌك بشر بن شعٌب ب ٖٖٔ:  ٔالبٌهمً فً السنن الكبرى  -على الصواب  -والحدٌث رواه 

، عن أبٌه ، عن الزهري ، لال : " أخبرنً حبٌب مولى عروة بن الزبٌر ، أن ندبة موالة مٌمونة زوج النبً 
 ملسو هيلع هللا ىلص ، أخبرته أنها أرسلتها مٌمونة إلى عبد هللا بن عباس . . . " ، فذكره مطوال .

 ون ذكر لصة ابن عباس .ثم إن الحدٌث معروؾ من هذا الوجه على الصواب ، مختصًرا بد
)حلبً( ، عن حجاج وأبً كامل ، عن اللٌث ، عن ابن شهاب عن حبٌب مولى  ٕٖٖ:  ٙفرواه أحمد فً المسند 

، عن حجاج  ٖٖٙ - ٖٖ٘عروة ، ولم ٌذكر لفظه ، وأحاله على الرواٌة السابمة . ثم رواه بعد ذلن ، ص : 
 عن مٌمونة ، دون المصة .وأبً كامل ، باإلسناد نفسه . وذكر لفظه مختصًرا 

 - ٖٖٔ:  ٔ)مخطوطة اإلحسان( . والبٌهمً  5ٙ٘:  ٕ، وابن حبان فً صحٌحه  2ٕٙوكذلن رواه أبو داود : 
 -، من طرٌك ٌونس واللٌث  2ٙ،  ٘٘ - ٗ٘:  ٔكلهم من طرٌك اللٌث بن سعد ، به . وكذلن رواه النسابً 

 كبلهما عن ابن شهاب ، به مختصًرا . 
 " عن الزهري ، عن عروة " خطؤ. -هنا وعند أحمد  -واٌات كلها استٌمنت أن رواٌة ابن إسحاق فعن هذه الر

 .22ٖ/ٗ( تفسٌر الطبري: 5ٖٗٔ)
 .1ٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٓ٘ٔ)
 .2ٕٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٖٔ٘ٔ)



الذي أمر هللا تعالى ذكره باعتزاله منهن ، موضع األذى ، وذلن موضُع مخرج  والثانً: أن
، (ٖٙ٘ٔ)، ومجاهد(ٖ٘٘ٔ)، والحسن(ٖٗ٘ٔ)، وابن عباس(ٖٖ٘ٔ)، وأم سلمة(ٕٖ٘ٔ)الدم. وهذا لول عابشة

 . (1ٖ٘ٔ)، وعكرمة(2ٖ٘ٔ)وعامر
واستدل صاحب هذا المول من خبلل "األخبار المتواترة عن رسول هللا صلى هللا علٌه  

وسلم أنه كان ٌباشر نساءه وهن ُحٌَّض ، ولو كان الواجُب اعتزاَل جمٌعهّن ، لما فعل ذلن 
 ، علم أن مراد هللا تعالى ذكره بموله : " رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص . فلما صّح ذلن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

فاعتزلوا النساَء فً المحٌض " ، هو اعتزال بعض جسدها دون بعض. وإذا كان ذلن كذلن ، 
وجب أن ٌكون ذلن هو الجماع المجمع على تحرٌمه على الزوج فً لُبُلها ، دون ما كان فٌه 

 .(5ٖ٘ٔ)اختبلؾ من جماعها فً سابر بدنها"
ذي أمر هللا تعالى ذكره باعتزاله منهّن فً حال حٌضهن ، ما بٌن السّرة إلى والثالث: أن ال

، وابن (ٖٔٙٔ)، وسعٌد بن المسٌب(ٖٓٙٔ)الركبة ، وما فوق ذلن ودونه منها. وهذا لول شرٌح
 .(ٕٖٙٔ)فً رواٌة سعٌد بن جبٌر-عباس

 من ذلن فجابز ، لالوا : "فما فعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص، (ٖٖٙٔ)واحتج هإالء بصحة الخبر عنه ملسو هيلع هللا ىلص 
وهو مباشرة الحابض ما دون اإلزار وفوله ، وذلن دون الركبة وفوق السرة ، وما عدا ذلن من 

 .(ٖٗٙٔ)جسد الحابض فواجٌب اعتزالُه ، لعموم اآلٌة"

                                                             

 .22ٖ/ٗ(:ص ٕٕٗٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٖ٘ٔ)
 .1ٖٓ/ٗ(:ص ٕٕ٘ٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٖ٘ٔ)
 .25ٖ/ٗ(:ص 1ٕٗٗالطبري)(انظر: تفسٌر ٖٗ٘ٔ)
 .1ٖٓ/ٗ(:ص ٖٕ٘ٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ٘٘ٔ)
 .1ٖٓ/ٗ(:ص ٕ٘٘ٗ(انظر:  تفسٌر الطبري)ٖٙ٘ٔ)
 .1ٖٓ/ٗ(:ص ٕٙ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٖ٘ٔ)
 .1ٖٔ-1ٖٓ/ٗ(:ص 2ٕ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖ٘ٔ)
 . ومن تلن األخبار:1ٖٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: 5ٖ٘ٔ)
 ٌؤمرنً فؤؼسل رأسه وأنا حابض ، وكان ٌتكا فً حجري وأنا حابض ، لالت عابشة : "كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -

 (.52ٕفٌمرأ المرآن".) رواه مسلم فً صحٌحه برلم :
وفً الصحٌح عن عابشة، لالت : كنت أتعّرق العَْرق وأنا حابض ، فؤعطٌه النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فٌضع فمه فً الموضع   -

شرب الشراب فؤناوله ، فٌضع فمه فً الموضع الذي كنت أشرب )صحٌح مسلم برلم الذي وضعت فمً فٌه ، وأ
:ٖٓٓ.) 
ولال أبو داود : حدثنا ُمَسدَّد ، حدثنا ٌحٌى ، عن جابر بن ُصْبح  سمعت خبلًسا الَهَجري لال : سمعت عابشة  -

ابض طامث ، فإن أصابه منً شًء ، ؼسل تمول : كنت أنا ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نبٌت فً الشعار الواحد ، وإنً ح
 (.5ٕٙشًء ؼسل مكانه لم ٌَْعُده ، وصلى فٌه. )سنن أبً داود برلم : -ٌعنً ثوبه  -مكانه لم ٌَْعُده ، وإن أصاب 

عن أبً  -ٌعنً ابن دمحم  -لال ابن كثٌر: "فؤما ما رواه أبو داود : حدثنا سعٌد بن عبد الجبار ، حدثنا عبد العزٌز 
عن أم ذرة ، عن عابشة : أنها لالت : كنُت إذا حْضُت نزلت عن المثَال على الحصٌر ، فلم نمرب  الٌمان ،

فهو محمول على التنزه  -( 2ٕٔرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولم ندن منه حتى نطهر".) سنن أبً داود برلم :
 (.1ٙ٘/ٔواالحتٌاط".)تفسٌر ابن كثٌر: 

 .1ٖٔ/ٗ(:ص1ٕ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٓٙٔ)
 .1ٖٔ/ٗ(:صٕٔٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔٙٔ)
 .1ٖٔ/ٗ(:ص5ٕ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٖٙٔ)
 ( من تلن األخبار ما أخرجه الطبري: ٖٖٙٔ)
: عن عبد هللا بن شداد بن الهاد لال ، سمعت مٌمونة تمول : كان رسول هللا صلى هللا علٌه 1ٕٖ/ٗ(:صٕٕٙٗ) -

 ً حابض ، أمرها فؤتزرت".وسلم إذا أراد أن ٌباشر امرأة من نسابه وه
: عن عبد هللا بن شداد ، عن مٌمونة : أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌباشرها وهً حابض فوق 1ٕٖ/ٗ(:صٖٕٙٗ) -

 اإلزار. 
: عن األسود ، عن عابشة لالت : كانت إحدانا إذا كانت حابًضا ، أمرها فؤتزرت بإزار 1ٕٖ/ٗ(:صٕٗٙٗ) -

 ثم ٌباشرها.
 .1ٖٖ/ٗبري: ( تفسٌر الطٖٗٙٔ)



والراجح أن "للرجل من امرأته الحابض ما فوق المإتََزر ودونه، لما ذكرنا من العلة  
 .(2ٖٙٔ( )ٖٙٙٔ)تعالى أعلم. وهللا (ٖ٘ٙٔ)لهم"

ال تجامعوهن حتى ، أي و"[ٕٕٕ]البمرة : {َوال تَْمَربُوهُنَّ َحتَّى ٌَْطُهْرَن لوله تعالى: }  
 .(1ٖٙٔ)ٌنمطع عنهن دم الحٌض وٌؽتسلن"

 .(5ٖٙٔ)وال تمربوهن حتى ٌؽتسلن فٌتطهرن من حٌضهن بعد انمطاعه" لال الطبري: " 
بٌه على أن الؽرض )عدم المعاشرة( ال عدم لال الصابونً: " والمراد من اآلٌة التن 

المرب منهن ، وعدم مإاكلتهن ومجالستهن ، كما كان ٌفعل الٌهود إذا حاضت عندهم 
 .(2ٖٓٔ)المرأة"

ٌَْطُهْرَن {]البمرة :   [، على ٕٕٕولد اختلفت المراءة فً لوله تعالى:}َوال تَْمَربُوهُنَّ َحتَّى 
 :(2ٖٔٔ)وجهٌن

{ بضم )الهاء( وتخفٌفها. وهً لراءة ابن كثٌر ونافع وأبً عمرو وابن أحدهما: } َحتَّى ٌَْطُهْرنَ 
 عامر، وحفص عن عاصم.

                                                             

 .1ٖٖ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٖ٘ٙٔ)
 اختلؾ العلماء فٌه على مذهبٌن:( وأما حكم مجامعة المستحاضة، فمد ٖٙٙٔ)

المذهب األول: المنع، وهو مروي عن عابشة رضً هللا تعالى عنها كما فً السنن الكبرى للبٌهمً، وهو لول ابن 
وهو إحدى الرواٌتٌن عن اإلمام أحمد، واستدل سٌرٌن والزهري وإبراهٌم النخعً وسلٌمان بن ٌسار وؼٌرهم، 

هإالء بؤن دم االستحاضة أذى كدم الحٌض، وهللا تعالى حرم وطء الحابض لذلن. فمال: )وٌسبلونن عن 
 [ٕٕٕالمحٌض لل هو أذى فاعتزلوا النساء فً المحٌض( ]البمرة:

 وأبمة المذاهب، مستدلٌن بعدة أمور:والمذهب الثانً: الجواز، وهو لول جمهور العلماء من الصحابة والتابعٌن 
منها: أن هذا الدم لٌس دم حٌض لطعاً لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: " إنما ذلن عرق ولٌس بالحٌضة" متفك علٌه، وعلى ذلن  -

 فبل ٌؤخذ شٌباً من أحكام الحٌض.
 ومنها: أن األذى الذي ٌحصل لمن جامع الحابض ال ٌحصل لمن جامع المستحاضة.  -
ومنها: أن العبادات أعظم حرمة من الجماع، فالمستحاضة فً لزوم العبادة كالطاهر فكذلن فً مسؤلة الجماع،  -

ومنها أن أم حبٌبة وحمنة رضً هللا عنهما كانتا تستحاضان على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وكان زوج كل منهما 
ً لدٌهما وخاصة أنهما من أجبلء الصحابة،  ٌجامعها، ولو كانت مجامعة المستحاضة ممنوعة لكان ذلن معروفا

 فؤم حبٌبة كانت زوج عبد الرحمن بن عوؾ، وحمنة كانت زوج طلحة بن عبٌد هللا. 
ثم إن كثٌراً من أحكام المستحاضة مروي عن هاتٌن الصحابٌتٌن الجلٌلتٌن، ولم ٌنمل عنهما فٌما نمل عنهما من 

 لمستحاضة.تلن األحكام أنه ال تجوز مجامعة ا
وهللا  لموة أدلته وشدة وجاهته ولذلن كثر المابلون به. -إن شاء هللا تعالى -وهذا المذهب الثانً هو الراجح 

 أعلم.)انظر: اسبلم وٌب(.
 ( ومن جامع النساء فمد أثم ، فٌستؽفر هللا وٌتوب إلٌه. وهل ٌلزمه مع ذلن كفارة أم ال ؟ فٌه لوالن : 2ٖٙٔ)

اه اإلمام أحمد ، وأهل السنن ، عن ابن عباس ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الذي ٌؤتً امرأته وهً أحدهما : نعم ، لما رو
( وسنن الترمذي ٕٙٙ( وسنن أبً داود برلم )ٖٕٓ/ٔحابض : "ٌتصدق بدٌنار ، أو نصؾ دٌنار". )المسند )

ان دًما أحمر فدٌنار ، وإن كان دًما (.  وفً لفظ للترمذي : "إذا ك1ٕٕ( وسنن النسابً الكبرى برلم )ٖٙٔبرلم )
أصفر فنصؾ دٌنار". ولئلمام أحمد أًٌضا ، عنه : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جعل فً الحابض تصاب ، دٌناًرا فإن 

 أصابها ولد أدبر الدم عنها ولم تؽتسل ، فنصؾ دٌنار(.
مهور : أنه ال شًء فً ذلن ، بل ٌستؽفر هللا والمول الثانً : وهو الصحٌح الجدٌد من مذهب الشافعً ، ولول الج

عز وجل ، ألنه لم ٌصح عندهم رفع هذا الحدٌث ، فإنه ]لد[ روي مرفوًعا كما تمدم ومولوفًا ، وهو الصحٌح 
َساَء ِفً عند كثٌر من أبمة الحدٌث ، فموله تعالى : } َوال تَْمَربُوهُنَّ َحتَّى ٌَْطُهْرَن { تفسٌر لموله : } فَاْعتَِزلُوا النِّ 

اْلَمِحٌِض { ونهً عن لربانهن بالجماع ما دام الحٌض موجوًدا ، ومفهومه حله إذا انمطع ، ]ولد لال به طابفة 
من السلؾ. لال المرطبً : ولال مجاهد وعكرمة وطاوس : انمطاع الدم ٌحلها لزوجها ولكن بؤن تتوضؤ[.)تفسٌر 

 (.12٘/ٔابن كثٌر: 
 .2ٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٖٙٔ)
 .1ٖ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: 5ٖٙٔ)
 .2ٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٖٓٔ)
 وما بعدها. 1ٖٖ/ٗ، وتفسٌر الطبري: 1ٕٔ( انظر: السبعة: 2ٖٔٔ)



إذ وجهوا معناه إلى : وال تمربوا النساء فً حال حٌضهّن حتى ٌنمطع عنهن دم  
 الحٌض وٌَطُهرن.

أخرج الطبري سنده "عن ابن أبً نجٌح ، عن مجاهد فً لوله : }وال تمربوهن حتى  
 ، نحو ذلن.(2ٖٗٔ)وعكرمة ،(2ٖٖٔ)، وروي عن سفٌان(2ٕٖٔ)لال : انمطاع الدم"ٌطهرن{، 

والثانٌة: }َحتَّى ٌطهَّرن{ بتشدٌد )الهاء( وفتحها. لرأ بها عاصم فً رواٌة أبً بكر والمفضل 
 وحمزة والكسابً.

وهإالء عنوا به : حتى ٌؽتسلن بالماء. وشددوا )الطاء(، ألنهم لالوا : معنى الكلمة :  
ْرَن ، أدؼمت )التاء( فً )الطاء(، لتمارب مخرجٌهما.حتى   ٌتطهَّ

ْرَن{ بتشدٌدها وفتحها ، بمعنى : حتى ٌؽتسلن   والصواب "لراءة من لرأ : }َحتَّى ٌَطَّهَّ
إلجماع الجمٌع على أن حراًما على الرجل أن ٌمَرب امرأته بعد انمطاع دم حٌضها حتى  -

 .(2ٖ٘ٔ)تطهر"
أبً وعبدهللا }ٌتطهرن{، وفً مصحؾ أنس بن مالن  لال المرطبً: " وفً مصحؾ 

 .(2ٖٙٔ)}وال تمربوا النساء فً محٌضهن واعتزلوهن حتى ٌتطهرن{"
لال الطبري: "وإنما اختُلؾ فً )التطهر( الذي عناه هللا تعالى ذكره ، فؤحل له  
 جماعها.

ٌع فمال بعضهم : هو االؼتسال بالماء ، ال ٌحل لزوجها أن ٌمربها حتى تؽسل جم 
 بدنها.

 ولال بعضهم : هو الوضوء للصبلة. 
ولال آخرون : بل هو ؼسل الفرج ، فإذا ؼسلت فرجها ، فذلن تطهرها الذي ٌحّل به  

 لزوجها ؼشٌانُها.

فإذا كان إجماعٌ من الجمٌع أنها ال تحلُّ لزوجها بانمطاع الدم حتى تطَّهر ، كان بًٌِّنا  
للَّبس عن فهم سامعها. وذلن هو الذي اخترنا ، إذ كان فً  أن أولى المراءتٌن بالصواب أنفاهما

لراءة لاربها بتخفٌؾ " الهاء " وضمها ، ما ال ٌإمن معه اللبس على سامعها من الخطؤ فً 
تؤوٌلها ، فٌرى أن لزوج الحابض ؼشٌانَها بعد انمطاع دم حٌضها عنها، ولبل اؼتسالها 

وتطهُّرها"
(ٖٔ22). 
ْرنَ فَإِذَا تَ  لوله تعالى: }   .(21ٖٔ)أي" فإذا اؼتسلن" [،ٕٕٕ]البمرة : {َطهَّ
لال ابن عثٌمٌن: و جمهور أهل العلم على أن المراد )اؼتسلن(؛ فإن المرآن ٌفسر  

 .(25ٖٔ)[ ، أي اؼتسلواٙبعضه بعضاً؛ فهً كموله تعالى: }وإن كنتم جنباً فاطهروا{ ]المابدة: 
فإذا اؼتسلن فتطهَّرن بالماء" لال الطبري: " 

(ٖٔ1ٓ). 

                                                             

 .1ٖٖ/ٗ(:ص ٕٙٙٗ( تفسٌر الطبري)2ٕٖٔ)
 .1ٖٗ/ٗ(:ص 2ٕٙٗ(انظر: تفسٌر الطبري)2ٖٖٔ)
 . 1ٖٗ/ٗ(:ص 1ٕٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٖٗٔ)
 .1ٖٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٖ٘ٔ)
 .11/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٖٙٔ)
 .1ٖ٘-1ٖٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 22ٖٔ)
، والسمرلندي فً بحر العلوم: 12ٖ/ٗ( وهو لول جمهور أهل التفسٌر، إذ لال به:الطبري فً جامع البٌان: 21ٖٔ)
، وابن العربً ٕٓٔ/ٔ، وهود بن محكم فً تفسٌر الكتاب العزٌز: 52ٕ/ٔ، والزجاج فً معانً المرآن: ٕ٘ٓ/ٔ

، والرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 1ٕٖ/ٔ، والوجٌز: 1ٕٖ/ٔاحدي فً الوسٌط: ، والو 5ٙٔ/ٔفً أحكام المرآن: 
، وابن كثٌر فً تفسٌر المرآن 5ٕ٘/ٔ، والبؽوي فً معالم التنزٌل: ٖٔٙ/ٔ، والزمخشري فً الكشاؾ: 2ٖ/ٙ

، وابن 1ٙٔ/ٕ، وأبو حٌان فً البحر المحٌط: 15/ٖ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: ٕٕٖ/ٔالعظٌم: 
، وأبو ٔٔٔ/ٔ، والنسفً فً تفسٌره: 1ٔٔ/ٔ، والبٌضاوي فً أنوار التنزٌل: ٕٔٔ/ٔفً التسهٌل: جزيء 

، وصدٌك خان فً فتح البٌان: ٕٕٕ/ٖ، والماسمً فً محاسن التؤوٌل: ٕٕٕ/ٔالسعود فً إرشاد العمل السلٌم: 
ٔ/ٗٗ1-ٗٗ5. 
 .ٖٗ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 25ٖٔ)



لال الراؼب: " دل أن ذلن شرط فً إباحتها وأن ال ٌصح وطإها إال بانمطاع  
 .(1ٖٔٔ)دمها"

 :(1ٕٖٔ)[ وجوهإٕٕولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله : }فإذا تطهرن{]البمرة :  
، (1ٖٙٔ)، والحسن(1ٖ٘ٔ)، وعكرمة(1ٖٗٔ)، ومجاهد(1ٖٖٔ) أحدها: فإذا اؼتسلن. لاله ابن عباس

 .(11ٖٔ). وهو لول الجمهور(12ٖٔ)وإبراهٌم
والثانً: أن المعنى: فإذا تطهَّرن للصبلة. لاله طاوس
 .(5ٖٔٔ)، ومجاهد(5ٖٓٔ)، وعطاء(15ٖٔ)

 فً ذلن.  (5ٖٖٔ)، وتبعه االلبانً(5ٕٖٔ)والثالث: أن المراد بالتطهر: ؼسل الموضع. لاله األوزاعً
لال أبو حٌان:" وسبب الخبلؾ أن ٌحمل التطهر بالماء، على التطهر الشرعً أو  

للؽوي لال: تؽسل مكان األذى بالماء، ومن حمله على الشرعً حمله اللؽوي، فمن حمله على ا
على أخؾ النوعٌن وهو الوضوء لمراعاة الخفة أو على أكمل النوعٌن وهو أن تؽتسل كما 

 .(5ٖٗٔ)تؽتسل للجنابة إذ به ٌتحمك البراءة من العهدة"
ْرَن( فإذا اؼ  تسلن؛ ألن الؽسل هو والراجح لول الجمهور وهو أن المراد بـ: )فَإِذَا تََطهَّ

الذي ٌحل لها ما كان محرماً علٌها من صبلة ونحوها بعد الحٌض بإجماع، فتفسٌر اآلٌة به هو 
 األولى. وهللا أعلم.

                                                                                                                                                                               

 .1ٖ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: 1ٖٓٔ)
 .1٘ٗ/ٔفسٌر الراؼب األصفهانً: ( ت1ٖٔٔ)
 وما بعدها. 1ٖ٘/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 1ٕٖٔ)
 .1ٖٙ/ٗ(:ص 5ٕٙٗ(انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٖٔ)
 .1ٖٙ/ٗ(:ص 2ٕٓٗ(انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٗٔ)
 .1ٖٙ/ٗ(:ص 2ٕٔٗ(انظر: تفسٌر الطبري)1ٖ٘ٔ)
 .1ٖٙ/ٗ(:ص 2ٖٕٗ(انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٙٔ)
 .1ٖٙ/ٗ(:ص 2ٕ٘ٗ(انظر: تفسٌر الطبري)12ٖٔ)
-1ٕٙ/ٕ: -المسم الثانً من سورة البمرة-، تفسٌر ابن أبً حاتم1ٖٙ/ٗ(انظر: جامع البٌان للطبري: 11ٖٔ)

وؼٌرها. ولال به: ابن جرٌر فً  1ٙٔ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 1ٖٕ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 1ٖٙ
، وهود بن 52ٕ/ٔالمرآن: ، والزجاج فً معانً ٕ٘ٓ/ٔ، والسمرلندي فً بحر العلوم: 12ٖ/ٗجامع البٌان: 

، والو احدي فً الوسٌط: 5ٙٔ/ٔ، وابن العربً فً أحكام المرآن: ٕٓٔ/ٔمحكم فً تفسٌر الكتاب العزٌز: 
، والبؽوي ٖٔٙ/ٔ، والزمخشري فً الكشاؾ: 2ٖ/ٙ، والرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 1ٕٖ/ٔ، والوجٌز: 1ٕٖ/ٔ

، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: ٕٕٖ/ٔالعظٌم:  ، وابن كثٌر فً تفسٌر المرآن5ٕ٘/ٔفً معالم التنزٌل: 
، والبٌضاوي فً أنوار ٕٔٔ/ٔ، وابن جزيء فً التسهٌل: 1ٙٔ/ٕ، وأبو حٌان فً البحر المحٌط: 15/ٖ

، والماسمً فً ٕٕٕ/ٔ، وأبو السعود فً إرشاد العمل السلٌم: ٔٔٔ/ٔ، والنسفً فً تفسٌره: 1ٔٔ/ٔالتنزٌل: 
، وؼٌرهم. وأجاز بعض من أباح للرجل 5ٗٗ-1ٗٗ/ٔوصدٌك خان فً فتح البٌان: ، ٕٕٕ/ٖمحاسن التؤوٌل: 

على خبلؾ بٌنهم هل ذلن بإطبلق أم بعد مضً أكثر مدة الحٌض، -أن ٌؤتً امرأته بعد انمطاع الدم ولبل الؽسل
ْرن{ انمطاع دم الحٌض،-وهً عندهم عشرة أٌام وحملوا التطهر هنا  أن ٌكون المراد بِالتطهر فً لوله: }فَإِذَا تََطهَّ

، 2ٙٔ-٘ٙٔ/ٔعلى الطهر فً لوله: }حتَّى ٌَْطُهْرن{ على لراءة التخفٌؾ. انظر: أحكام المرآن البن العربً: 
، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٓٓ-55ٔ/ٔ، أحكام المرآن إللكٌا الهراس: 1ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز البن عطٌة: 

ٕ/ٔٙ1 . 
 .12ٖ-1ٖٙ/ٗ(:ص 2ٕٙٗ(انظر: تفسٌر الطبري)15ٖٔ)
، والبحر المحٌط ألبً حٌان: 2ٖ/ٙ،ومفاتٌح الؽٌب للرازي: 1ٖٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون للماوردي: 5ٖٓٔ)
ٕ/ٔٙ1. 
، والبحر المحٌط ألبً حٌان: 2ٖ/ٙ،ومفاتٌح الؽٌب للرازي: 1ٖٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون للماوردي: 5ٖٔٔ)
ٕ/ٔٙ1. 
. وأجاز ابن حزم فً ٖٔٔ/ٔاإلمام األوزاعً للجبوري: ، فمه ٖٔٔ/ٔ( انظر: بداٌة المجتهد البن رشد: 5ٕٖٔ)

 .5ٕٖ-5ٖٔ/ٔالمحلى: 
 .5ٕٔ(انظر: آداب الزفاؾ فً السنة المطهرة: 5ٖٖٔ)
 .1ٙٔ/ٕ(فً البحر المحٌط: 5ٖٗٔ)



ُ لوله تعالى: }  ٌُْث أََمَركُُم َّللاَّ [، "فؤتوهنَّ فً المكان الذي ٕٕٕ]البمرة : {فَؤْتُوهُنَّ ِمْن َح
 .(5ٖ٘ٔ)الولد المُبُل ال الدبر"أحله هللا لكم، وهو مكان النسل و

 .(5ٖٙٔ)"فجامعوهن" لال الطبري: ٌعنً: 
 .(52ٖٔ)لال المرطبً: " أمر إباحة ، وكنى باإلتٌان عن الوطء" 
لال الماسمً: " أي : فجامعوهن من المكان الذي أمركم هللا بتجنبه فً الحٌض وهو  

 .(51ٖٔ)المبل ، وال تتعّدوه إلى ؼٌره"
  
ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حٌضة ، لموله : } فَإَِذا لال ابن كثٌر:" وذهب  

ُ { ولٌس له فً ذلن مستند ، ألن هذا أمر بعد الحظر، ومنهم  ٌُْث أََمَركُُم َّللاَّ ْرَن فَؤْتُوهُنَّ ِمْن َح تََطهَّ
من ٌمول : إنه]أي الجماع بعد كل حٌضة[ لئلباحة ، وٌجعلون تمدم النهً علٌه لرٌنة صارفة له 

لوجوب ، وفٌه نظر، والذي ٌنهض علٌه الدلٌل أنه ٌَُرّد الحكم إلى ما كان علٌه األمر لبل عن ا
النهً ، فإن كان واجًبا فواجب ، كموله تعالى :  } فَإِذَا اْنَسلََخ األْشُهُر اْلُحُرُم فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن { 

[ ، } فَإِذَا َٕحلَْلتُْم فَاْصَطاُدوا { ]المابدة : [ ، أو مباًحا فمباح ، كموله تعالى : } َوإِذَا ٘]التوبة : 
بلةُ فَاْنتَِشُروا فًِ األْرِض { ]الجمعة :  [ وعلى هذا المول تجتمع األدلة ، ولد حكاه ٓٔلُِضٌَِت الصَّ

 .(55ٖٔ)الؽزالً وؼٌره ، واختاره بعض أبمة المتؤخرٌن ، وهو الصحٌح"
ُ {]البمرة : ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً تفسٌر لوله : } فَ   ٌُْث أََمَركُُم َّللاَّ ؤْتُوهُنَّ ِمْن َح

ٕٕٕ] (ٔٗٓٓ): 
معنى ذلن : فؤتوا نساءكم إذا تطهَّرن من الوجه الذي نهٌتُكم عن إتٌانهن منه فً حال  أحدها:أن

 حٌضهن ، وذلن : الفرُج الذي أمر هللا بترن جماعهن فٌه فً حال الحٌض. وهذا لول ابن عباس

 .(ٙٓٗٔ)، وإبراهٌم(٘ٓٗٔ)، ولتادة(ٗٓٗٔ)، ومجاهد(ٖٓٗٔ)وسعٌد بن جبٌر، (ٕٓٗٔ)، وعكرمة(ٔٓٗٔ)

 .(2ٓٗٔ)لال ابن كثٌر: " وفٌه داللة حٌنبذ على تحرٌم الوطء فً الدبر" 
والثانً: أن المعنى: فؤتوهن من الوجه الذي أمركم هللا فٌه أن تؤتوهن منه. وذلن الوجه ، هو 

هّن من لُْبل طُهرهّن ال من لُْبل الطهر دون الحٌض. فكان معنى لابل ذلن فً اآلٌة : فؤتو

                                                             

 .2ٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:5ٖ٘ٔ)
 . ثم لال الطبري: " فإن لال لابل : أففرض جماعهن حٌنبذ ؟1ٖ٘/ٗ(تفسٌر الطبري: 5ٖٙٔ)

ال : فما معنى لوله إًذا : " فؤتوهن " ؟ لٌل : ذلن إباحة ما كان منَع لبل ذلن من جماعهن ، لٌل : ال. فإن ل
[ ، ولوله  ٕوإطبلٌق لما كان َحَظر فً حال الحٌض ، وذلن كموله : ) َوإِذَا َحلَْلتُْم فَاْصَطاُدوا ( ] سورة المابدة : 

ُ فَاْنتَِشُروا فًِ األَرْ  [ ، وما أشبه ذلن".)تفسٌر الطبري:  ِٓٔض{] سورة الجمعة : : }فَإِذَا لُِضٌَِت الصَّبلة
ٗ/ٖ1٘.) 
 .5ٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 52ٖٔ)
 .ٕٓٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 51ٖٔ)
 .11٘-12٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 55ٖٔ)
 ومابعدها. 11ٖ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٓٗٔ)
 .11ٖ/ٗ(:ص 22ٕٗ( انظر:تفسٌر الطبري)ٔٓٗٔ)
 .11ٖ/ٗ(:ص 25ٕٗ( انظر:تفسٌر الطبري)ٕٓٗٔ)
 .15ٖ-11ٖ/ٗ(:ص 1ٕٓٗ( انظر:تفسٌر الطبري)ٖٓٗٔ)
 .15ٖ/ٗ(:ص 1ٕٔٗ( انظر:تفسٌر الطبري)ٗٓٗٔ)
 .15ٖ/ٗ(:ص 1ٕٙٗ( انظر:تفسٌر الطبري)٘ٓٗٔ)
 .51ٖ/ٗ(:ص 15ٕٗ( انظر:تفسٌر الطبري)ٙٓٗٔ)
 .11٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2ٓٗٔ)



، وأحد لولً: (ٓٔٗٔ)، والسدي(5ٓٗٔ)، والضحان(1ٓٗٔ)حٌضهن. وهو لول أبً رزٌن
 .(ٖٔٗٔ)، وابن عباس(ٕٔٗٔ)، ولتادة(ٔٔٗٔ)عكرمة

الثالث: أن المراد: فؤتوا النساء من لِبل النكاح ، ال من لِبل الفُجور. وهو لول ابن حنٌفة
 (ٔٗٔٗ). 

؛ واألمر هنا -كنً باإلتٌان عن المجامعة  -الجماع  لال ابن عثٌمٌن: " والمراد باإلتٌان
 .(٘ٔٗٔ)لئلباحة"

ُ {]البمرة: ولد ذكر العلماء فً معنى } ِمن { فً لوله:   ٌُْث أََمَركُُم َّللاَّ  [،ٕٕٕ} ِمْن َح
 :(ٙٔٗٔ)وجهٌن

بَلةِ ِمْن ٌَْوِم اْلُجُمعَ  كما فً لوله تعالى:أحدهما:أنها بمعنى )فً(،  " ِة{ ]الجمعة : }إِذَا نُوِدَي ِللصَّ
 .(2ٔٗٔ)[ أي فً األرض"ٓٗ}َماذَا َخلَمُوا ِمَن اأْلَْرِض{ ]فاطر :  [، أي فً ٌوم الجمعة، ولوله5

 فؤتوهن فً المكان الذي أمركم هللا بإتٌانه؛ وهو الفرج.فٌكون المعنى:  
؛ وهو والثانً: أنها لبلبتداء؛ فهً على بابها؛ أي: "فؤتوهن من هذه الطرٌك من حٌث أمركم هللا
[، ٖٕٕأن تطإوهن فً الفروج؛ لموله تعالى فً اآلٌة بعدها: }نساإكم حرث لكم{ ]البمرة: 

و)الحرث(: "هو موضع الزرع؛ وموضع الزرع هو المبل؛ فٌكون معنى لوله تعالى: } فؤتوهن 
 (1ٔٗٔ)من حٌث أمركم هللا { أي من لُبُلهن؛ ولٌس من الدبر"

الوجه الذي أذن هللا لكم فٌه أي من ؼٌر صوم ولٌل "ان المعنى من لال الشوكانً:  
وإحرام وأعتكاؾ ولٌل إن المعنى ومن لبل الطهر ال من لبل الحٌض ولٌل من لبل الحبلل ال 

 .(5ٔٗٔ)من لبل الزنا"
اِبٌنَ لوله تعالى:  َ ٌُِحبُّ التَّوَّ ٌحب التاببٌن من  ؛ أٌإن هللا"[ٕٕٕ]البمرة : {} إِنَّ َّللاَّ
 .(ٕٓٗٔ)الذنوب"

المنٌبٌن من اإلدبار عن هللا وعن طاعته، إلٌه وإلى  لطبري:التوابٌن"لال ا 

 .(ٕٔٗٔ)طاعته"
 .(ٕٕٗٔ)لال ابن كثٌر: " أي : من الذنب وإن تكرر  ؼْشٌانه" 
لال ابن عثٌمٌن: "و}التوابٌن{ صٌؽة مبالؽة تفٌد الكثرة؛ فالتوابون كثٌرو التوبة؛  

 .(ٖٕٗٔ)و)التوبة( هً الرجوع من معصٌة هللا إلى طاعته"

بارتكاب بعض الناس  -وفً ذكر التوبة إشعار بمساس الحاجة إلٌها  لال الماسمً: " 
 .(ٕٗٗٔ)وتكرٌر الفعل لمزٌد العناٌة بؤمر التطهر" -لما نُهوا عنه 

                                                             

 .5ٖٔ/ٗ(:ص 5ٕٔٗ( انظر:تفسٌر الطبري)1ٓٗٔ)
 .5ٕٖ/ٗ(:ص 51ٕٗ( انظر:تفسٌر الطبري)5ٓٗٔ)
 .5ٕٖ-5ٖٔ/ٗ(:ص 52ٕٗ( انظر:تفسٌر الطبري)ٓٔٗٔ)
 .5ٖٔ/ٗ(:ص 5ٕ٘ٗ( انظر:تفسٌر الطبري)ٔٔٗٔ)
 .5ٖٔ/ٗ(:ص 5ٕٙٗ( انظر:تفسٌر الطبري)ٕٔٗٔ)
 .5ٖٓ/ٗ(:ص 5ٕٓٗ( انظر:تفسٌر الطبري)ٖٔٗٔ)
 .5ٕٖ/ٗ(:ص ٖٔٓٗ( تفسٌر الطبري)ٗٔٗٔ)
 .1ٖ٘/ٗ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘ٔٗٔ)
 .2ٕٕ/ٔ( انظر: فتح المدٌر: ٙٔٗٔ)
 .2ٕٕ/ٔ: ( فتح المدٌر2ٔٗٔ)
 .1ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1ٔٗٔ)
 .2ٕٕ/ٔ( فتح المدٌر: 5ٔٗٔ)
 .2ٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٓٗٔ)
 .5ٖٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕٔٗٔ)
 .11٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٕٗٔ)
 .1ٕ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٕٗٔ)
 .ٕٓٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٗٗٔ)



ِرٌَن{]البمرة : لوله تعالى:   أي : وإن هللا ٌحب" المتنزهٌن عن  ؛[ٕٕٕ}َوٌُِحبُّ اْلُمتََطّهِ
 .(ٕ٘ٗٔ)الفواحش واأللذار"

لال ابن كثٌر: " أي : المتنزهٌن عن  األلذار واألذى ، وهو ما نهوا عنه من إتٌان  
 .(ٕٙٗٔ)الحابض ، أو فً ؼٌر المؤتى"

لال الماسمً: أي "المتنزهٌن عن الفواحش واأللذار ، كمجامعة الحابض واإلتٌان  
 .(2ٕٗٔ)فٌؽٌر المؤتى"
ابٌَِن َوٌُِحبُّ  ولد تعددت الوال أهل التفسٌر فً معنى لوله تعالى:}إِنَّ   َ ٌُِحبُّ التَّوَّ َّللاَّ

ِرٌَن{]البمرة:  :(1ٕٗٔ)[، على وجوهٕٕٕاْلُمتََطّهِ
التوابون من الذنوب والشرن، والمتطهرون: أي بالماء من الجنابة واألحداث ، لاله  أحدها:
 .(5ٕٗٔ)عطاء

لال ابن عثٌمٌن: "و} المتطهرٌن { أي "الذٌن ٌتطهرون من األحداث،  
 .(ٖٓٗٔ)واألخباث"

والثانً: أن المعنى: }إن هللا ٌحب التوابٌن{، من الذنوب، }وٌحب المتطهرٌن{، من أدبار النساء 
 .(ٖٔٗٔ)أن ٌؤتوها. وهذا لول مجاهد

: }وٌحب المتطهرٌن{، من الذنوب أن ٌعودوا فٌها بعد التوبة منها. وهو لول والثالث: أن المعنى
 أٌضا.(ٕٖٗٔ)مجاهد مجاهد

 .(ٖٖٗٔ) لم ٌذنبوا والرابع: أن "المتطهرون الذٌن
، فالمراد التوابٌن من الذنوب والمتطهرون من -وهللا أعلم-والمول األول هو الراجح  

 الجنابة واألحداث، ألنه األظهر بسٌاق اآلٌة.
لال ابن عثٌمٌن: " وجمع بٌن ذلن}التطهر{، وبٌن التوبة؛ ألن )التوبة( تطهٌر  

 .(ٖٗٗٔ)الباطن؛ و )التطهر( تطهٌر الظاهر"
اِبٌَن{ تنبٌها أن من كان منه شًء من ذلن ،  الراؼب: "لال   َ ٌُِحبُّ التَّوَّ ثم لال : }إِنَّ َّللاَّ

فحك علٌه أن ٌتوب وٌتطهر من بعد ، والتطهر عام فً استعمال الماء ، وتطهر الملوب من 
الذنوب والتوبة اجتناب الذنب والتطهر عمل الصالحات ، وجعل التوبة ممدمة على التطهٌر 

ً أن اجتناب الماذورات مدرجة إلى فعل الخٌرات ، وعظم أمر المتطهرٌن حٌث جعلهم تنب ٌها
فٌهم }فٌِِه  -عز وجل  -محبوبٌه ، وروي خرٌم بن ساعدة لال : ٌا رسول هللا : من الذٌن لال هللا 

ِرٌَن{ ؟ فمال علٌه ا ُ ٌُِحبُّ اْلُمطَّّهِ ُروا َوَّللاَّ لسبلم : " نعم الرجل منهم خرٌم ِرَجاٌل ٌُِحبُّوَن أَْن ٌَتََطهَّ
ْجَس أَْهَل (ٖ٘ٗٔ)" ُ ِلٌُْذِهَب َعْنكُُم الّرِ ، وٌدل على إرادة هذا المعنى بالتطهر لوله : }إِنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ

َركُْم تَْطِهًٌرا{" ٌِْت َوٌَُطّهِ اْلبَ
(ٖٔٗٙ). 

 الفوابد:

                                                             

 .52ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ٘ٗٔ)
 .11٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٙٗٔ)
 .ٕٓٔ/ٕالتؤوٌل: ( محاسن 2ٕٗٔ)
 .5ٔ/ٖ، و تفسٌر المرطبً: 5ٖ٘-5ٖٗ/ٗ( اظر: تفسٌر الطبري: 1ٕٗٔ)
 .5ٖ٘/ٗ(:ص ٕٖٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٗٔ)
 .1ٕ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٓٗٔ)
 .5ٖ٘/ٗ(:ص ٖ٘ٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔٗٔ)
 .5ٖ٘/ٗ(:ص ٖٙٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٖٗٔ)
: كٌؾ لدم بالذكر الذي أذنب على من لم ٌذنب ، لٌل : لدمه . ثم لال:" فإن لٌل 5ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٖٗٔ)

لببل ٌمنط التابب من الرحمة وال ٌعجب المتطهر بنفسه ، كما ذكر فً آٌة أخرى : }فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
 [".ٕٖممتصد ومنهم سابك بالخٌرات{ ]المبلبكة : 

 .1ٖ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٗٗٔ)
 وإسناده ضعٌؾ.، ٕٕٖ-ٕٖٔ/ٗ(:صٖ٘ٗ( رواه أحمد)ٖ٘ٗٔ)
 .5٘ٗ-1٘ٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖٙٗٔ)



 .-ملسو هيلع هللا ىلص-- من فوابد اآلٌة: تتابع أسبلة الصحابة رضً هللا عنهم على رسول هللا - ٔ
 عن مثل هذه األمور. -ملسو هيلع هللا ىلص--ومنها: حرص الصحابة على العلم، حٌث ٌسؤلون رسول هللا  - ٕ
ومنها: أنه ال ٌنبؽً أن ٌستحًٌ اإلنسان من سإال العلم؛ لموله تعالى: } وٌسؤلونن عن  - ٖ

 المحٌض {.
، حٌث لال تعالى: -ملسو هيلع هللا ىلص--جابة فٌما سبل عنه رسول هللا ومنها: أن هللا عّز وجّل لد ٌتولى اإل - ٗ

 } لل هو أذًى {.
أذًى؛ ألنه لذر، ونجس؛ ولهذا أمر النبً صلى هللا  -وهو الحٌض  -ومنها: أن المحٌض  - ٘

علٌه وسلم بؽسله للٌله، وكثٌره؛ فمد كان النساء ٌصٌب ثٌابهن الحٌض، فٌسؤلن النبً صلى هللا 
 .-أي ؼسله  - (ٔ)وسلم عن ذلن فٌؤمرهن بحته، ثم لرصه بالماء، ثم نضحه علٌه
 ومنها: تعلٌل األحكام الشرعٌة؛ لموله تعالى: } هو أذًى فاعتزلوا {. - ٙ

وٌتفرع على هذه الفابدة: إثبات الحكمة فٌما شرعه هللا عّز وجّل؛ لكن من الحكمة ما هو معلوم 
 لكننا نعلم أن جمٌع أحكام هللا الشرعٌة والمدرٌة ممرونة بالحكمة.لٌس بمعلوم؛  للخلك؛ ومنها ما

ومن فوابد اآلٌة: تمدٌم علة الحكم علٌه حتى تتهٌؤ النفوس لمبول الحكم، والطمؤنٌنة إلٌه؛  - 2
وٌكون لبوله فطرٌاً؛ لموله تعالى: } لل هو أذًى فاعتزلوا النساء فً المحٌض {؛ ولد ٌتمدم الحكم 

ً على طاعم و -على العلة  ًّ محرما هو األكثر  كما فً لوله تعالى: }لل ال أجد فٌما أوحً إل
[ ، وكما فً ٌ٘ٗٔطعمه إال أن ٌكون مٌتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزٌر فإنه رجس{ ]األنعام: 

إذا كنتم ثبلثة فبل ٌتناجى رجبلن دون اآلخر حتى تختلطوا بالناس من أجل »الحدٌث الصحٌح: 
 .(ٕ)«أن ذلن ٌحزنه

ومن فوابد اآلٌة: وجوب اعتزال المرأة حال الحٌض؛ لموله تعالى: } فاعتزلوا النساء فً  - 1
اصنعوا كل »؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: -وهو الجماع  -المحٌض {؛ ولد بٌنت السنة ماذا ٌعتزل منهن 

 .(ٖ)«شًء إال النكاح
ها حال الحٌض؛ ألنه أذًى مضر بالمرأة، ومنها: منة هللا على الرجل والمرأة فً اعتزال - 5

 ومضر بالرجل.
 ومنها: تحرٌم الوطء بعد الطهر لبل الؽسل؛ لموله تعالى: } فإذا تطهرن فؤتوهن {. - ٓٔ
ومنها: وجوب جماع الزوجة بعد طهرها من الحٌض؛ لموله تعالى: } فؤتوهن {؛ ولد لال  - ٔٔ

والصواب أن األمر فٌه لرفع الحظر؛ ألنه  به بعض أهل العلم؛ ولكن هذا المول ضعٌؾ جداً؛
 ورد بعد النهً؛ وٌبمى الحكم على ما كان علٌه لبل النهً.

ً فٌما أباحه هللا من  - ٕٔ ً وال مكانا ومنها: أنه ال ٌجوز لئلنسان أن ٌتعدى حدود هللا ال زمانا
 إتٌان أهله؛ لموله تعالى: } فؤتوهن من حٌث أمركم هللا {.

وطء المرأة فً فرجها من ورابها؛ لموله تعالى: } فؤتوهن من حٌث أمركم ومنها: جواز  - ٖٔ
 هللا {؛ ولم ٌحدد الجهة التً تإتى منها المرأة.

ومنها: أنه ال ٌباح وطإها فً الدبر؛ لموله تعالى: } فؤتوهن من حٌث أمركم هللا {، ولموله  - ٗٔ
ض {؛ ومن المعلوم أن أذى الؽابط تعالى فً المحٌض: } لل هو أذًى فاعتزلوا النساء فً المحٌ

لد أجمع علٌه األبمة األربعة؛ ولم  -أعنً تحرٌم وطء الدبر  -ألبح من أذى دم الحٌض؛ وهذا 
ٌصح عن أحد من السلؾ جوازه؛ وما روي عن بعضهم مما ظاهره الجواز فمراده إتٌانها من 

 الدبر فً الفرج.

                                                             
، 2ٕ2؛ وصحٌح مسلم ص2ٕٕ: ؼسل الدم، حدٌث رلم ٖٙكتاب الوضوء، باب  ٕٔراجع البخاري ص (ٔ)

 .5ٕٔ[ ٓٔٔ] 2٘ٙ: نجاسة الدم، وكٌفٌة ؼسله؛ حدٌث رلم ٖٖكتاب الطهارة باب 
، 5ٕٓٙا كانوا أكثر من ثبلثة...، حدٌث رلم : إذ2ٗ، كتاب االستبذان، باب ٖٓ٘أخرجه البخاري ص (ٕ)

: تحرٌم مناجاة االثنٌن دون الثالث بؽٌر رضاه، حدٌث رلم ٘ٔ، كتاب السبلم، باب ٙٙٓٔوأخرجه مسلم ص
٘ٙ5ٙ [ٖ2 ]ٕٔ1ٗ. 

[ ٙٔ] 5ٗٙ: جواز ؼسل الحابض رأس زوجها...، حدٌث رلم ٖ، كتاب الحٌض، باب 2ٕ1أخرجه مسلم ص (ٖ)
ٖٕٓ. 



عالى: } إن هللا ٌحب التوابٌن {؛ والمحبة صفة ومنها: إثبات محبة هللا عّز وجّل؛ لموله ت - ٘ٔ
حمٌمٌة هلل عّز وجّل على الوجه البلبك به؛ وهكذا جمٌع ما وصؾ هللا به نفسه من المحبة، 

والسخط، وؼٌرها؛ كلها ثابتة هلل على وجه الحمٌمة من ؼٌر  والرضا، والكراهة، والؽضب
 تكٌٌؾ وال تمثٌل.

؛ ألنها علمت بالتوبة؛ والتوبة من فعل -ال الذاتٌة  -الفعلٌة  ومنها: أن محبة هللا من صفاته - ٙٔ
العبد تتجدد؛ فكذلن محبة هللا عّز وجّل تتعلك بؤسبابها؛ وكل صفة من صفات هللا تتعلك بؤسبابها 

 فهً من الصفات الفعلٌة.
الى: } ومنها: فضٌلة التوبة، وأنها أمر مطلوب، وأنها من أسباب محبة هللا للعبد؛ لموله تع - 2ٔ

 إن هللا ٌحب التوابٌن {.
 ومنها: محبة هللا تعالى للمتطهرٌن؛ لموله تعالى: } وٌحب المتطهرٌن{. - 1ٔ
ومنها: حسن أسلوب المرآن؛ ألنه جمع فً هذه اآلٌة بٌن التطهر المعنوي الباطنً،  - 5ٔ

ولوله تعالى: ؛ -وهً طهارة باطنة  -والتطهر الحسً الظاهري؛ لموله تعالى: } ٌحب التوابٌن { 
 .-وهً طهارة ظاهرة  -} وٌحب المتطهرٌن { 

 المرآن
َ َواْعلَُموا أَن   ُموا ِْلَْنفُِسكُْم َوات مُوا ّللا  كُْم ُماَللُوُه }نَِساُؤكُْم َحْرٌث لَكُْم فَأْتُوا َحْرثَكُْم أَن ى ِشئْتُْم َولَّدِ

ِر اْلُمْؤِمنٌَِن )  [ٖٕٕ({ ]البمرة : َٖٕٕوبَّشِ
 :التفسٌر

نساإكم موضع زرع لكم، تضعون النطفة فً أرحامهن، فٌََْخرج منها األوالد بمشٌبة هللا، 
موا ألنفسكم أعماال صالحة  فجامعوهن فً محل الجماع فمط، وهو المبل بؤي كٌفٌة شبتم، ولَّدِ

ر المإمنٌن أٌها - بمراعاة أوامر هللا، وخافوا هللا، واعلموا أنكم مبللوه للحساب ٌوم المٌامة. وبّشِ

هم من حسن الجزاء فً اآلخرة. -النبً  بما ٌفرحهم وٌسرُّ
 فً سبب نزولها ألوال: 

أحدها: أخرج الطبري بسنده عن مرة الهمدانً لال : "أن رجبل من الٌهود لمً رجبل من 
 ، لال : المسلمٌن فمال له : أٌؤتً أحدكم أهلهُ بارًكا ؟ لال : نعم. لال : فذكر ذلن لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

فنزلت هذه اآلٌة : }نساإكم حرٌث لكم فؤتوا حرثكم أنّى شبتم{، ٌمول : كٌؾ شاء ، بعد أن ٌكون 
 .(2ٖٗٔ)فً الفرج"

والثانً: وأخرج الطبري بسنده عن عبد هللا بن علً: أنه بلؽه أن ناًسا من أصحاب رسول هللا 
ًّ آلتً امرأتً وهً ملسو هيلع هللا ىلص جلسوا ٌوًما ورجل من الٌهود لرٌٌب من هم ، فجعل بعضهم ٌمول : إن

مضطجعة. وٌمول اآلخر : إنً آلتٌها وهً لابمة. وٌمول اآلخر : إنً آلتٌها على جنبها وباركًة. 
فمال الٌهودي : ما أنتم إال أمثال البهابم ! ولكنا إنما نؤتٌها على هٌبة واحدة ! فؤنزل هللا تعالى 

 .(1ٖٗٔ)المُبُل" ذكره : }نساإكم حرٌث لكم{، فهو
أن الٌهود لالوا : إن العرب ٌؤتون النساء من لِبَل  -وهللا أعلم  -والثالث: ولال الربٌع:" ذكر لنا 

إعجازهن ، فإذا فعلوا ذلن ، جاء الولد أحول ، فؤكذب هللا أحدوثتهم فمال : }نساإكم حرٌث لكم 
 نحو ذالن. (ٓٗٗٔ). وأخرج الواحدي عن جابر بن عبدهللا(5ٖٗٔ)فؤتوا حرثكم أنى شبتم{"

                                                             

 .ٓٓٗ/ٗ(:ص ٖ٘ٔٗري)( تفسٌر الطب2ٖٗٔ)
 .ٓٓٗ/ٗ(:ص 1ٖٔٗ( تفسٌر الطبري)1ٖٗٔ)
 .ٕٓٗ/ٗ(:ص ٕٕٖٗ( تفسٌر الطبري)5ٖٗٔ)
( ومسلم 1ٕ٘ٗح:  - 15ٔ/1، والحدٌث أخرجه البخاري )فتح الباري: 22-2ٙ( انظر: اسباب النزول: ٓٗٗٔ)
ح:  - 1ٔٙ/ٕ( وأبو داود )ٖٕٙٔح:  - ٕٖ٘/ٕ( والحمٌدي )مسند الحمٌدي: ٖ٘ٗٔح:  - 5٘ٓٔ، 1٘ٓٔ/ٕ)

( وابن أبً حاتم )تفسٌر ابن كثٌر: ٖٕ٘، ٖٕٗ/ٕ( وابن جرٌر )521ٕ: - ٕ٘ٔ/٘( والترمذي )ٖٕٙٔ
 ( كلهم عن سفٌان به.ٕٕٗٓح:  - ٕٔ/ٗ( وأبو ٌعلى )مسند أبً ٌعلى: ٕٓٙ/ٔ



والرابع: لال نافع:" كان ابن عمر إذا لرئ المرآن لم ٌتكلم. لال : فمرأت ذات ٌوم هذه اآلٌة : 
}نساإكم حرٌث لكم ، فؤتوا حرثكم أنى شبتم{، فمال : أتدري فٌمن نزلت هذه اآلٌة ؟ للت : ال! 

 ذلن. مثل (ٕٗٗٔ). وروي عن ابن عباس(ٔٗٗٔ)لال : نزلت فً إتٌان النساء فً أدبارهن"
والخامس: ولال عطاء بن ٌسار : "أن رجبل أصاب امرأته فً دبرها على عهد رسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص ، فؤنكر الناس ذلن ولالوا : أثَْفرها! فؤنزل هللا تعالى ذكره : }نساإكم حرث لكم فؤتوا حرثكم 

 .(ٖٗٗٔ)أنى شبتم{، اآلٌة"
عباس ثبلث َعَرضات من فاتحته إلى والسادس: ولال مجاهد: "عرضت المصحؾ على ابن 

خاتمته ، أولفه عند كل آٌة وأساله عنها ، حتى انتهى إلى هذه اآلٌة : }نساإكم حرث لكم فؤتوا 
حرثكم أنى شبتم{، فمال ابن عباس : إن هذا الحً من لرٌش كانوا ٌشرحون النساء بمكة،  

ا فً األنصار ، فذهبوا لٌفعلوا بهن وٌتلذذون بهن ممببلٍت ومدبراٍت. فلما لدموا المدٌنة تزّوجو
كما كانوا ٌفعلون بالنساء بمكة ، فؤنكرن ذلن، وللن : هذا شًء لم نكن نُْإتَى علٌه ! فانتشر 
الحدٌث حتى انتهى إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فؤنزل هللا تعالى ذكره فً ذلن :}نساإكم حرث لكم فؤتوا 

، وإن شبت فمدبرة ، وإن شبت فباركة ، وإنما ٌعنً بذلن  حرثكم أنى شبتم{، إن شبت فممبلة
. وأخرجه الواحدي فً رواٌة (ٗٗٗٔ)موضع الولد للحرث. ٌمول : ابت الحرث من حٌث شبت "

 .(٘ٗٗٔ)الكلبً عن ابن عباس
والسابع: ولال سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس:"جاء عمر إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال : ٌا رسول هللا ، 

لُت رحلً اللٌلة! لال : فلم ٌرّد علٌه شٌبًا ، لال : هلكتُ  !! لال : وما الذي أهلكن ؟ لال : حوَّ
فؤوحى هللا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هذه اآلٌة : }نساإكم حرث لكم فؤتوا حرثكم أنى شبتم{، ألبِل وأدبِر 

ٌْضة "  .(2ٗٗٔ). وأخرجه الواحدي فً أسباب النزول(ٙٗٗٔ)، واتك الدُّبر والح
والثامن: ولال حنش الصنعانً عن ابن عباس : أن ناًسا من حمٌَر أتوا إلى رسول هللا صلى هللا 

علٌه وسلم ٌسؤلونه عن أشٌاء ، فمال رجل منهم : ٌا رسول هللا ، إنًّ رجل أحب النساء ، فكٌؾ 
فٌما سؤل ترى فً ذلن ؟ فؤنزل هللا تعالى ذكره فً سورة )البمرة( بٌان ما سؤلوا عنه ، وأنزل 

                                                             

 .ٗٓٗ-ٖٓٗ/ٗ(:ص ٕٖ٘ٗ( تفسٌر الطبري)ٔٗٗٔ)
 .ٔٓٗ-ٖٓٗ/ٗ(:ص 5ٖٔٗ( تفسٌر الطبري)ٕٗٗٔ)
. وهذا حدٌث مرسل ، ألن عطاء بن ٌسار تابعً . ولوله " أثفرها " 1ٓٗ/ٗ(:ص ٖٖٗٗ( تفسٌر الطبري)ٖٗٗٔ)

: من " الثفر " ، بفتح الثاء المثلثة والفاء ، وهو ما ٌوضع للدابة تحت ذنبها ٌشد به السرج . شبه ذلن الفعل 
 بوضع الثفر على دبر الدابة .

( ٕٗٙٔح:  - 1ٔٙ/ٕاود )، أخرجه أبو د2ٙ. وأخرجه الواحدي: 5ٓٗ/ٗ(:ص 2ٖٖٗ( تفسٌر الطبري)ٗٗٗٔ)
(، والدارمً وابن 52ٓٔٔح:  - 22/ٔٔ( والطبرانً )المعجم الكبٌر: 25ٕ، 5٘ٔ/ٕوالحاكم )المستدرن: 

( عن ابن عباس به. وصححه الحاكم ووافمه الذهبً، وهو كما لاال، وٌشهد 1ٕٕ/ٔالمنذر والبٌهمً )فتح المدٌر: 
( والترمذي ٖٕ٘/ٕ( وابن جرٌر )12ٔ، 1ٙٔح:  - 11، 1/12ٔله: ما أخرجه اإلمام أحمد )الفتح الربانً: 

 ( وؼٌرهم عن أم سلمة نحوه، وحسنه الترمذي وهو كما لال.525ٕح:  - ٕ٘ٔ/٘)
 .21( انظر: أسباب النزول: ٘ٗٗٔ)
 
عن شٌخه حسن بن  2ٖٕٓ. والحدٌث رواه أحمد فً المسند : ٖٔٗ-ٕٔٗ/ٗ(:ص2ٖٗٗ( تفسٌر الطبري)ٙٗٗٔ)

)مخطوطة  ٖ٘ٙ - ٖٗٙ:  ٙولد خرجناه هنان، ورواه أًٌضا ابن حبان فً صحٌحه  موسى األشٌب بهذا اإلسناد
( عن ٖٗ/ٕ. وٌشهد له ما أخرجه النسابً فً "العشرة" )حاشٌة جامع األصول:  51ٔ:  2اإلحسان( والبٌهمً 

وسنده  ابن عمر رضً هللا عنهما: "أن رجبل أتى امرأته فً دبرها فوجد فً نفسه من ذلن فؤنزل هللا اآلٌة".
 لوي.

( 15ٔح:  - 1/11ٔ، والحدٌث أخرجه اإلمام أحمد )الفتح الربانً: 21-22( انظر: أسباب النزول: 2ٗٗٔ)
( وعبد بن حمٌد والضٌاء 2ٖٕٔٔح:  - ٓٔ/ٕٔ(، والطبرانً )المعجم الكبٌر: 51ٕٓح:  - ٕٙٔ/٘والترمذي )

لممً به. وصححه الهٌثمً )مجمع ( كلهم من طرٌك ٌعموب ا1ٕٕ/ٔالممدسً فً "المختارة" )فتح المدٌر: 
 ( وهو حسن.5ٖٔ/ٙالزوابد: 



عنه الرجل :}نساإكم حرث لكم فؤتوا حرثكم أنَّى شبتم{، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ابتها ُممبلةً وُمدبرةً 
 . (1ٗٗٔ)، إذا كان ذلن فً الفرج "

[، ٌعنً:" نساإكم ُمزَدَرُع ٖٕٕلوله تعالى: }نَِساُإكُْم َحْرٌث لَكُْم {]البمرة:  
 .(5ٗٗٔ)أوالدكم"
ٌعنً زوجاتكم موضع حرث لكم، كما تكون األرض حرثاً للزارع ٌبث فٌها  عثٌمٌن: "لال ابن 

الحب؛ فٌخرج الحب، وٌنمو، وٌُنتفع به؛ كذلن النساء بالنسبة للرجال حرث ٌضع فٌها اإلنسان 
 .(ٓ٘ٗٔ)هذا الماء الدافك، فٌنزرع فً الرحم حتى ٌنمو، وٌخرج بشراً سوٌاً"

 .(ٔ٘ٗٔ){، لال : منبت الولد"عن ابن عباس : " }فؤتوا حرثكم 
وعن السدي : " }نَِساُإكُْم َحْرٌث لَكُْم {، أما )الحرث(، فهً َمْزَرعة ٌحرث  

 .(ٕ٘ٗٔ)فٌها"
[، أي "كٌؾ شبتم ، لابمة ولاعدة ٖٕٕلوله تعالى: "} فَؤْتُوا َحْرثَكُْم أَنَّى ِشبْتُْم {]البمرة:  

هو رد لمول الٌهود : إذا أتى الرجل ومضطجعة ، بعد أن ٌكون فً مكان الحرث " الفرج " و
 .(ٖ٘ٗٔ)امرأته فً لبلها من دبرها جاء الولد أحول"

لال ابن كثٌر: " أي : كٌؾ شبْتم ممبلة ومدبرة فً ِصمام واحد ، كما ثبتت بذلن  
 .(ٗ٘ٗٔ)األحادٌث"
أي من حٌث شبتم؛ فـ} أنى { ظرؾ مكان؛ والمعنى: ابتوا هذا  لال ابن عثٌمٌن: " 

؛ أو من جهة الخلؾ؛ أو على جنب؛ -ٌعنً األمام  -جهة شبتم؛ من جهة المبل الحرث من أي 
 .(٘٘ٗٔ)المهم أن ٌكون اإلتٌان فً الحرث"

 .(ٙ٘ٗٔ)لال الطبري: " فانكحوا مزدَرع أوالدكم من حٌث شبتم من وجوه المؤتى"
 .(2٘ٗٔ)و " اإلتٌان " فً هذا الموضع ، كناٌة عن اسم الجماع"

 :(1٘ٗٔ)[ٖٕٕمعنى لوله : } أَنَّى ِشبْتُْم {]البمرة: واختلؾ أهل التؤوٌل فً  
 .(5٘ٗٔ) فمال بعضهم : معنى }أنَّى{، )كٌؾ( -ٔ

                                                             

من رواٌة ابن أبً حاتم  ٘ٔ٘ - ٗٔ٘:  ٔ. والحدٌث ذكره ابن كثٌر ٖٔٗ/ٗ(:ص1ٖٗٗ( تفسٌر الطبري)1ٗٗٔ)
، وزاد  ٖٕٙ - ٕٕٙ:  ٔفً تفسٌره ، عن ٌونس عن ابن وهب عن ابن لهٌعة . بهذا اإلسناد . وذكره السٌوطً 

نحوه ولكن فٌه أن السابلٌن كانوا من األنصار  - ٕٗٔٗلخرابطً . وروى أحمد فً المسند : نسبته للطبرانً وا
 . وإسناده ضعٌؾ ، من أجل رشدٌن بن سعد فً إسناده .

 .52ٖ/ٗ( تفسٌر الطبري: 5ٗٗٔ)
 .ٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓ٘ٗٔ)
، عن ٌونس ، عن عكرمة ، . عن دمحم بن عبٌد المحاربً لال حدثنا ابن المبارن 52ٖ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٔ٘ٗٔ)

 عن ابن عباس.
 . عن موسى لال ، حدثنا عمرو لال ، حدثنا أسباط ، عن السدي.52ٖ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕ٘ٗٔ)
 .52ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ٘ٗٔ)
 .11٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ٘ٗٔ)
 .ٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘٘ٗٔ)
 .51ٖ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٙ٘ٗٔ)
 .51ٖ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2٘ٗٔ)
 وما بعدها. 51ٖ/ٗالطبري:  ( تفسٌر1٘ٗٔ)
( هو لول ابن عباس وعكرمة ومجاهد ودمحم بن كعب المرظً ولتادة والسدي وعطٌة. انظر: جامع البٌان 5٘ٗٔ)

. ولال 2ٓٔ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٓٓٗ-51ٖ/ٗالبن جرٌر: 
، وابن لتٌبة فً تفسٌر 51ٕ/ٔزجاج فً معانً المرآن وإعرابه: ، والٗٗٔ/ٔبه أٌضاً: الفراء فً معانً المرآن: 

، ٕٔٔ/ٔ، وهود بن محكم فً تفسٌر الكتاب العزٌز: ٕ٘ٓ/ٔ، والسمرلندي فً بحر العلوم: 1٘ؼرٌب المرآن: 
، وابن جزيء فً التسهٌل: ٕٙٓ/ٔ، وبٌان الحك النٌسابوري فً وضح البرهان: 5ٕٖ/ٔوالواحدي فً الوسٌط: 

، وهو ظاهر ما ذهب إلٌه 1ٓٔ/ٔ: -بحاشٌة الفتوحات اإللهٌة-بلل المحلً فً تفسٌر الجبللٌن، والجٕٔٔ/ٔ
 . 2ٔٔ-2ٓٔ/ٕ، وأبو حٌان فً البحر المحٌط: 21/ٙالرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 



ومن لال إن }أَنَّى{ بمعنى: )كٌؾ(، فالمعنى عنده تخٌٌر فً الصفات والهٌبة، وفٌه  
 لوالن: 

أو  أحدهما: أن ذلن على اإلطبلق، أي: على أي حالة اختارها الواطا ممبلة ومدبرة، على شك
لابمة أو مضطجعة وؼٌر ذلن من الصفات إذا اتمى الدبر والحٌض، وهو لول: ابن عباس 

 ومجاهد وعطٌة والسدي وابن لتٌبة فً آخرٌن.
ثانٌهما: أن ذلن بالنسبة إلى العزل والمعنى: إن شاء عزل، وإن شاء لم ٌعزل، وهو لول سعٌد  

 بن المسٌب.
: " فؤتوا حرثكم أنّى شبتم " ، لال :  أخرج الطبري بسنده الصحٌح عن ابن عباس 

 .(ٓٙٗٔ)ٌؤتٌها كٌؾ شاء ، ما لم ٌكن ٌؤتٌها فً دبرها أو فً الحٌض"
كذا لاله عكرمة ومجاهد وابن كعب ومرة الهمدانً ولتادة والسدي وعبدهللا بن علً وابن 

 .(ٕٙٗٔ()ٔٙٗٔ)حجر
 .(ٖٙٗٔ)ولال آخرون معنى لوله : " أنى شبتم " ، متى شبتم -ٕ

نَّى{ بمعنى: )متى( فالمعنى: فً أي زمان أردتم، أي من زمن الطهر، ولد ومن لال: إن }أَ 
 .(ٗٙٗٔ)اختاره السٌوطً وابن عاشور

 .(٘ٙٗٔ)لال الضحان: " }فؤتوا حرثكم أنى شبتم{، ٌمول : َمتى شبتم" 
 .(ٙٙٗٔ)ولال ابن عباس: " أنى شبتم من اللٌل والنهار" 

 .(2ٙٗٔ)شبتمولال آخرون : بل معنى ذلن : أٌن شبتم ، وحٌث  -ٖ
واحتج هإالء بمول ابن عمر " أن رجبل أتى امرأته فً دبرها فوجد فً نفسه من ذلن ، فؤنزل 

 .(1ٙٗٔ)هللا : }نساإكم حرث لكم فؤتوا حرثكم أنى شبتم{ "

                                                             

. عن أبً كرٌب لال ، حدثنا ابن عطٌة لال ، حدثنا شرٌن ، عن عطاء ، عن 51ٖ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٓٙٗٔ)
 عن ابن عباس. سعٌد بن جبٌر ،

 .1ٙ( انظر: الهدي: ٔٙٗٔ)
 .ٓٓٗ-51ٖ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٙٗٔ)
( هو لول ابن الحنفٌة والضحان، وروي عن ابن عباس وابن جبٌر، انظر: جامع البٌان للطبري: ٖٙٗٔ)
 . 2ٓٔ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٕ٘/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٖٓٗ/ٗ
 .2ٕٖ-2ٖٔ/ٖوالتحرٌر: ، 2ٖٔ/ٗ( انظر: همع الهوامع: ٗٙٗٔ)
. عن حسٌن بن الفرج لال ، سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد لال ، أخبرنا عبٌد ٖٓٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٘ٙٗٔ)

 بن سلٌمان لال ، سمعت الضحان.
. لا الطبري: " حدثنً ٌونس بن عبد األعلى لال ، أخبرنا ابن وهب لال ، حدثنا ٖٓٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٙٙٗٔ)

، عن سعٌد بن جبٌر أنه لال : بٌنا أنا ومجاهد  -وهو عمار الدُّهنً  -معاوٌة البجلً  أبو صخر ، عن أبً
أال تشفٌنً عن  -أو : ٌا أبا الفضل  -جالسان عند ابن عباس ، أتاه رجٌل فولؾ على رأسه فمال : ٌا أبا العباس 

ة ، فمال ابن عباس : من حٌث آٌة المحٌض ؟  فمال : بلى! فمرأ : " وٌسؤلونن عن المحٌض " حتى بلػ آخر اآلٌ
جاء الدم ، من ثَمَّ أمرت أن تؤتً. فمال له الرجل : ٌا أبا الفضل ، كٌؾ باآلٌة التً تتبعها : " نساإكم حرث لكم 
فؤتوا حرثكم أنى شبتم " ؟ فمال : إي! وٌحن! وفً الدُّبُر من َحْرث!! لو كان ما تمول حمًّا ، لكان المحٌض 

 ههنا ، جبَت من ههنا! ولكن : أنى شبتم من اللٌل والنهار". منسوًخا! إذا اشتؽل من
( حٌث ظرؾ مكان، وعبر عنه بعضهم بؤٌن، وهو محكً عن ابن عمر ومالن بن أنس، ونسب إلى 2ٙٗٔ)

. وانظر: ٕٔٙ/ٗسعٌد ابن المسٌب ونافع ودمحم بن كعب المرظً وابن الماجشون، ولال به: ابن المٌم فً الزاد: 
، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٕٕ٘/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٕٓٗ-ٔٓٗ/ٗي: جامع البٌان للطبر

 . 1ٕٗ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 5٘/ٖ
. عن دمحم بن عبد هللا بن عبد الحكم لال ، أخبرنا أبو بكر بن أبً أوٌس األعشى ، 2ٓٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 1ٙٗٔ)

 عمر. عن سلٌمان بن ببلل ، عن زٌد بن أسلم ، عن ابن
 أبو بكر بن أبً أوٌس : هو عبد الحمٌد بن عبد هللا بن عبد هللا بن أوٌس المدنً األعشى ، وهو ثمة .

 سلٌمان بن ببلل أبو أٌوب المدنً : ثمة معروؾ ، أخرج له األبمة الستة .



وما روي عن عطاء بن ٌسار : "أن رجبل أصاب امرأته فً دبرها على عهد رسول  
ولالوا : أثَْفرها! فؤنزل هللا تعالى ذكره : " نساإكم حرث لكم فؤتوا هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فؤنكر الناس ذلن 
 .(5ٙٗٔ)حرثكم أنى شبتم " اآلٌة"

عن نافع ، لال : لرأُت ذاَت ٌوم : " نساإكم حْرٌث لكم فابتوا حرثكم أنى شبتم " ،  
 .(2ٓٗٔ)هّن"فمال ابن عمر : أتدري فٌَم نزلْت؟ للُت : ال ! لال : نزلْت فً إتٌان النساء فً أْدبار

ولٌل لزٌد بن أسلم : "إن دمحم بن المنكدر ٌنهى عن إتٌان النساء فً أدبارهن. فمال زٌد  
 .(2ٔٗٔ): أشهد على دمحم ألخبرنً أنه ٌفعله"

وري عن مالن بن أنس أنه لٌل له : ٌا أبا عبد هللا ، إن الناس ٌروون عن سالم : "  
مالن : أشهد على ٌزٌد بن رومان أنه أخبرنً ، عن كذب العبد ، أو : العلُج ، على أبً " ! فمال 

سالم بن عبد هللا ، عن ابن عمر مثل ما لال نافع. فمٌل له : فإنَّ الحارث بن ٌعموب ٌروي عن 
أبً الحباب سعٌد بن ٌسار : أنه سؤل ابن عمر فمال له : ٌا أبا عبد الرحمن ، إنا نشتري 

ض لهن ؟ فمال : وما التحمٌض ؟ لال : الدُّبُر. فمال ابن عمر : أْؾ ! أْؾ ! ٌفعل  الجواري فنُحّمِ
فمال مالن : أشهد على ربٌعة ألخبرنً عن أبً الحباب ، عن  -أو لال : مسلم !  -ذلن مإمن ! 

 .(2ٕٗٔ)ابن عمر ، مثل ما لال نافع"

                                                                                                                                                                               

، كمثل رواٌة ، من رواٌة النسابً ، عن دمحم بن عبد هللا بن عبد الحكم  2ٔ٘:  ٔوهذا الحدٌث نمله ابن كثٌر 
، ونسباه  ٕٙٙ - ٕ٘ٙ:  ٔ، والسٌوطً  1ٖٓ - 2ٖٓالطبري وإسناده سواء . ونمله الحافظ فً التلخٌص : 

 للنسابً والطبري فمط .
. عن ٌونس لال ، أخبرنً ابن نافع ، عن هشام بن سعد ، عن زٌد بن أسلم ، عن 1ٓٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 5ٙٗٔ)

 عطاء بن ٌسار.
عطاء بن ٌسار تابعً . ولوله " أثفرها " : من " الثفر " ، بفتح الثاء المثلثة والفاء ، وهذا حدٌث مرسل ، ألن 

 وهو ما ٌوضع للدابة تحت ذنبها ٌشد به السرج . شبه ذلن الفعل بوضع الثفر على دبر الدابة .
 . عن ٌعموب ، حدثنا ابن علٌة ، حدثنا ابن عون ، عن نافع.ٗٓٗ/ ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٓٗٔ)

ة أخرى: حدثنً إبراهٌم بن عبد هللا بن مسلم أبو مسلم لال ، حدثنا أبو عمر الضرٌر لال ، حدثنا وفً رواٌ
إسماعٌل بن إبراهٌم صاحب الكرابٌس ، عن ابن عون ، عن نافع لال : كنت أمسن على ابن عُمر المصحؾ ، 

تٌها فً دبرها".)تفسٌر الطبري: إذ تبل هذه اآلٌة : " نساإكم حرث لكم فؤتوا حرثكم أنى شبتم " ، فمال : أن ٌؤ
ٗ/ٗٓٗ.) 

 وكذا الرواٌة الثالثة التً ذكرناها فً أسباب النزول.
:  1وهذه األحادٌث الثبلثة صحٌحة ثابتة عن ابن عمر . وهً حدٌث واحد بؤسانٌد ثبلثة . ولد روى البخاري 

ن الفعل ولم ٌصرح بلفظه . معناه عن نافع ، عن ابن عمر ، بثبلثة أسانٌد . ولكنه كنى عن ذل ٔٗٔ - ٓٗٔ
 ، ونسبه لمن ذكرنا . ٕ٘ٙ:  ٔوأطال الحافظ فً اإلشارة إلى كثٌر من أسانٌده .وذكره السٌوطً 

، عن ابن عبد البر ، لال : " ورواٌة ابن عمر لهذا المعنى صحٌحة مشهورة من  ٔٗٔ:  1ونمل الحافظ فً الفتح 
 عن ابن عبد البر . ٕٙٙ:  ٔرواٌة نافع عنه " . ونحو هذا نمل السٌوطً 

وفً رواٌة أخرى لال الطبري: " حدثنً أبو لبلبة لال ، حدثنا عبد الصمد لال ، حدثنً أبً ، عن أٌوب ، عن 
 (.ٙٓٗ/ٗنافع ، عن ابن عمر : " فؤتوا حرثكم أنى شبتم " ، لال : فً الدبر".)

الملن بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم ، وهو  وأبو لبلبة ، شٌخ الطبري : هو الرلاشً الضرٌر الحافظ ، واسمه : عبد
ثمة ، روى عنه األبمة ، منهم ابن خزٌمة ، وابن جرٌر ، وأبو العباس األصم . ولال أبو داود سلٌمان بن 
األشعث : " رجل صدوق ، أمٌن مؤمون ، كتبت عنه بالبصرة " . ولال الطبري : " ما رأٌت أحفظ منه " . 

:  ٕ، وتذكرة الحفاظ  2ٕٗ - ٕ٘ٗ:  ٓٔ، وتارٌخ بؽداد  2ٖٓ - 5ٖٙ/ٕ/ٕحاتم  مترجم فً التهذٌب . ابن أبً
 . عبد الصمد : هو ابن عبد الوارث . ٗٗٔ - ٖٗٔ

، عن إسحاق ، هو ابن راهوٌه ، عن عبد الصمد . ولكنه حذؾ  ٔٗٔ - ٓٗٔ:  1وهذا الخبر رواه البخاري 
 ظ فً الفتح أنه صرٌح فً رواٌة الطبري هذه .المكان بعد حرؾ " فً " ، فلم ٌذكر لفظه . وذكر الحفا

 ، ونسبه للبخاري وابن جرٌر . ٕ٘ٙ:  ٔ، عن الطبري بإسناده . ونمله السٌوطً  2ٔ٘:  ٔونمله ابن كثٌر 
. عن عبد الرحمن بن عبد هللا بن عبد الحكم لال ، حدثنا عبد الملن بن مسلمة لال ٘ٓٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٔٗٔ)

 ل ، لٌل لزٌد بن أسلم.، حدثنا الدراوردي لا
. عن عبد الرحمن بن عبد هللا بن عبد الحكم لال ، حدثنا أبو زٌد عبد الرحمن بن ٘ٓٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٕٗٔ)

 أحمد بن أبً الؽمر لال : حدثنً عبد الرحمن بن الماسم ، عن مالن بن أنس.



وأخرج الطبري سنده عن "موسى بن أٌوب الؽافمً لال : للت ألبً ماجد الزٌادي :  
ث عن ابن عمر فً ُدبر المرأة. فمال : كذب نافع! صحبت ابن عمر ونافٌع مملوٌن ، إّن نافعًا ٌحد

 .(2ٖٗٔ)فسمعته ٌمول : ما نظرت إلى فرج امرأتً منذ كذا وكذا
وعن لتادة لال : سبل أبو الدرداء عن إتٌان النساء فً أدبارهن ، فمال : هل ٌفعل ذلن  

عن ذلن فمال : لد أردته من جارٌة لً  إال كافر! لال روح : فشهدت ابن أبً ملٌكة ٌُسؤل
ًّ ، فاستعنت بدهن أو بشحم. لال : فملت له ، سبحان هللا!! أخبرنا لتادة أّن  البارحةَ فاعتاص عل
أبا الدرداء لال : هل ٌفعل ذلن إال كافر! فمال : لعنن هللا ولعن لتادة! فملت : ال أحدث عنن شٌبًا 

 .(2ٗٗٔ)أبًدا! ثم ندمت بعد ذلن"
بن كثٌر: "ولد روى  الحاكم ، والدارلطنً ، والخطٌب البؽدادي ، عن اإلمام لال ا 

مالن من طرق ما ٌمتضً إباحة ذلن. ولكن فً األسانٌد ضعؾ شدٌد ، ولد استمصاها شٌخنا 
 .(2٘ٗٔ)الحافظ أبو عبد هللا الذهبً فً جزء جمعه فً ذلن ، فاهلل أعلم"

بن عبد الحكم أنه سمع الشافعً ٌمول : ما ولال الطحاوي : "حكى لنا دمحم بن عبد هللا  
صح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً تحلٌله وال تحرٌمه شًء. والمٌاس أنه حبلل. ولد روى ذلن أبو بكر 
الخطٌب ، عن أبً سعٌد الصٌرفً ، عن أبً العباس األصم ، سمعت دمحم بن عبد هللا بن عبد 

بو نصر الصباغ : كان الربٌع ٌحلؾ باهلل الذي ال الحكم ، سمعت الشافعً ٌمول... فذكر. لال أ
على الشافعً فً ذلن فإن الشافعً نص على  -ٌعنً ابن عبد الحكم  -إله إال هو : لمد كذب 

 .(2ٙٗٔ)تحرٌمه فً ستة  كتب من كتبه ، وهللا أعلم"
 -وهو إباحة وطء المرأة فً دبرها  -ولال المرطبً: "وممن ٌنسب إلٌه هذا المول  
ن المسٌب ونافع وابن عمر ودمحم بن كعب المرظً وعبد الملن بن الماجشون. وهذا المول سعٌد اب

فً العتبٌة. وحكى ذلن عن مالن فً كتاب له أسماه كتاب السر ، وحذاق أصحاب مالن 

ومشاٌخهم ٌنكرون ذلن الكتاب ، ومالن أجل من أن ٌكون له كتاب السر وولع هذا المول فً 
عربً أن ابن شعبان أسند هذا المول إلى زمرة كبٌرة من الصحابة والتابعٌن العتبٌة ، وذكر ابن ال

                                                                                                                                                                               

، والتلخٌص ،  ٕٗٔ:  1ظ فً الفتح ، عن هذا الموضع، ونمله الحاف ٕٕ٘ - ٕٔ٘:  ٔوهذا الخبر نمله ابن كثٌر 
، مختصًرا ، ونسبه أًٌضا للنسابً والطحاوي ، ولال فً الفتح : " وأخرجه الدارلطنً ، من طرٌك  1ٖٓص : 

 عبد الرحمن بن الماسم ، عن مالن . ولال : هذا محفوظ عن مالن صحٌح " .
 ، مطوال ، ونمل كبلم الدارلطنً . ٕٙٙ:  ٔونمله السٌوطً 

. عن دمحم بن إسحاق لال ، أخبرنا عمرو بن طارق لال ، أخبرنا ٌحٌى بن أٌوب ، ٙٓٗ/ٌٗر الطبري: ( تفس2ٖٗٔ)
 عن موسى بن أٌوب الؽافمً.

وروٌا عنه  ٘٘ٗ/ٕ/ٗ، وابن أبً حاتم  11ٙوأبو ماجد الزٌادي : تابعً ، ترجمه البخاري فً الكنى ، رلم : 
 . هذا الخبر ، بلفظٌن مختلفٌن ، مخالفٌن لما هنا 

فمال البخاري : " أبو ماجد الزٌادي ، سمع ابن عمر ، لال : ما نظرت إلى فرج امرأة منذ أسلمت . لاله ٌحٌى بن 
 سلٌمان ، عن ابن وهب ، سمع موسى بن أٌوب ، عن أبً ماجد " .

لمت . ولال ابن أبً حاتم : " أبو ماجد الزٌادي ، سمع عبد هللا بن عمرو ، لال : ما نظرت إلى فرجً منذ أس
 روى عنه موسى بن أٌوب الؽافمً . سمعت أبً ٌمول ذلن " .

تحرٌؾ ناسخ أو طابع . ولكن ال ٌزال االختبلؾ لابًما  -والظاهر أن " عبد هللا بن عمرو " ، عند ابن أبً حاتم 
 ها .فً المعنى بٌن هاتٌن الرواٌتٌن ، وبٌنهما وبٌن رواٌة الطبري هذه . ولم أجد ما ٌرجح إحداها على ؼٌر

. عن أبً مسلم لال ، حدثنا أبو عمر الضرٌر لال ، حدثنا ٌزٌد بن زرٌع لال ، 2ٓٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٗٗٔ)
 حدثنا روح بن الماسم ، عن لتادة.

وهذا الخبر هو فً الحمٌمة خبران ، أولهما عن أبً الدرداء ، وثانٌهما أثر عن ابن أبً ملٌكة ال ٌصلح لبلستدالل 
 ً الدرداء .. فكبلمنا عن خبر أب

ولد رواه الطبري هنا بإسناده إلى لتادة ، " لال : سبل أبو الدرداء . . . " ، وهو منمطع . فمد رواه أحمد فً 
م بإسناده إلى لتادة ، لال : " وحدثنً عمبة بن وساج ، عن أبً الدرداء ، لال : وهل ٌفعل ذلن  5ٙ1ٙالمسند : 

 . ولد خرجناه فً شرح المسند . 55ٔ:  2لسنن الكبرى إال كافر " ؟! . وكذلن رواه البٌهمً فً ا
 .55٘-51٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2٘ٗٔ)
 .15٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2ٙٗٔ)



وإلى مالن من رواٌة كثٌرة من كتاب جماع النسوان وأحكام المرآن هذا لفظه لال : وحكى الكٌا 
الهراسً الطبري عن دمحم بن كعب المرظً أنه استدل على جواز ذلن بموله : } أَتَؤْتُوَن الذُّْكَراَن 

،  ْ٘ٙٔلعَالَِمٌَن* َوتَذَُروَن َما َخلََك لَكُْم َربُّكُْم ِمْن أَْزَواِجكُْم َبْل أَْنتُْم لَْوٌم َعاُدوَن { الشعراء : ]ِمَن ا
ٔٙٙ"](ٔٗ22). 

لال ابن كثٌر معلما على كبلم المرطبً: " ٌعنً مثله من المباح ثم رده بؤن المراد  
ن للت : وهذا هو الصواب وما لاله المرظً إن بذلن من خلك هللا لهم من فروج النساء ال أدباره

كان صحًٌحا إلٌه فخطؤ. ولد صنؾ الناس فً هذه المسؤلة مصنفات منهم أبو العباس المرطبً 
 .(21ٗٔ)وسمى كتابه إطهار إدبار من أجاز الوطء فً األدبار"

 إن شبتم فاعزلوا ، وإن شبتم فبل -ولال آخرون : معنى ذلن : ابتوا حرثكم كٌؾ شبتم  -ٗ
 تعزلوا.

 .(25ٗٔ)لاله سعٌد بن المسٌب وابن عباس 
 ولال آخرون : معنى : " أنى شبتم " ، من حٌث شبتم ، وأي وجه أحببتم.-٘

ومن لال إن )أَنَّى( بمعنى: )حٌث( أو )أٌن( فالمعنى عنده: من حٌث شبتم على تمدٌر من لبل 
ٌان المرأة فً الدبر على الظرؾ، وال ٌصح أن ٌكون المعنى فً أي مكان شبتم لعدم جواز إت

 الصحٌح.
روي عن ابن عباس : أنه كان ٌكره أن تُإتى المرأة فً دبرها ، وٌمول : إنما الحرث  

من المُبُل الذي ٌكون منه النسل والحٌض وٌنهى عن إتٌان المرأة فً ُدبُرها وٌمول : إنما نزلت 
 .(1ٓٗٔ)ول : من أّي وجه شبتم"هذه اآلٌة : " نساإكم حرث لكم فؤتوا حرثكم أنى شبتم " ، ٌم

ٌعنً  -عن عكرمة : " فؤتوا حرثكم أنى شبتم " ، لال : ظهرها لبطنها ؼٌر ُمعاَجزة  
 .(1ٔٗٔ)الدبر"

 .(1ٕٗٔ)كذا لاله الربٌع ومجاهد وعطاء 
وروي عن حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبً بكر ، عن أم سلمة لالت : لِدم  

المهاجرون فتزوجوا فً األنصار ، وكانوا ٌَُجبُّون ، وكانت األنصار ال تفعل ذلن ، فمالت امرأة 
ًَّ ملسو هيلع هللا ىلص فاستحٌت أن  تسؤله ، فسؤلُت أنا ، لزوجها : حتى آتً النبً ملسو هيلع هللا ىلص فؤسؤله عن ذلن ! فؤتت النب

فدعاها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمرأ علٌها : " نساإكم حرث لكم فؤتوا حرثكم أنى شبتم " ، " صماًما 
 .(1ٖٗٔ)واحًدا ، صماًما واحًدا " 

                                                             

 .5ٗ-5ٖ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 22ٗٔ)
 .15٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 21ٗٔ)
 .1ٓٗ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 25ٗٔ)
أبً فدٌن ، عن إبراهٌم بن . عن سهل بن موسى الرازي لال ، حدثنا ابن ٔٓٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 1ٓٗٔ)

 إسماعٌل بن أبً حبٌبة األشهل ، عن داود بن الحصٌن ، عن عكرمة ، عن ابن عباس.
 . عن ابن حمٌد لال حدثنا ابن واضح لال ، حدثنا العتكً ، عن عكرمة.ٔٓٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 1ٔٗٔ)
 .ٕٓٗ-ٔٓٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 1ٕٗٔ)
، حدثنا معاوٌة بن هشام ، عن سفٌان ، عن عبد هللا بن . عن أبً كرٌب لال ٔٔٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 1ٖٗٔ)

 عثمان ، عن ابن سابط ، عن حفصة.
عبد هللا بن عثمان بن خثٌم الماري المكً : تابعً ، ثمة حجة ، كما لال ابن معٌن . و " خثٌم " : بضم الخاء 

" جشم " ، وهو تصحٌؾ .  ٖٗٗٗالمعجمة وفتح الثاء المثلثة ، مصؽًرا . وولع فً المطبوعة ، هنا ، وفً : 
. حفصة بنت عبد الرحمن بن أبً بكر الصدٌك  55٘عبد الرحمن بن سابط : تابعً معروؾ ، مضت ترجمته : 

 : تابعٌة ثمة .
)حلبً( ، عن عفان ، عن وهٌب ، عن عبد هللا بن عثمان ابن خثٌم ،  ٖ٘ٓ:  ٙوالحدٌث رواه أحمد فً المسند 
عن رواٌة المسند . ووالع فً مطبوعته تحرٌؾ  ٘ٔ٘:  ٔونمله ابن كثٌر  بهذا اإلسناد ، نحوه ، مطوال .

 وتصحٌؾ .
كبلهما عن عبد  -، بنحوه مختصًرا ، من طرٌك سفٌان ، ومن طرٌك روح بن الماسم  5٘ٔ:  2ورواه البٌهمً 

 هللا بن عثمان بن خثٌم .
 ارمً ، وعبد بن حمٌد ، وابن أبً حاتم .، مطوال . وزاد نسبته البن أبً شٌبة ، والد ٕٕٙ:  ٔوذكره السٌوطً 



حدٌث خزٌمة بن  (1ٗٗٔ)واختار هذا المول ابن حجر، إذ ٌمول: " فمن األحادٌث الصالحة اإِلسناد
، (15ٗٔ)، وصححه ابن حبان(11ٗٔ)وابن ماجة (12ٗٔ)والنسابً (1ٙٗٔ)أخرجه أحمد (1٘ٗٔ)ثابت

أٌضاً، وحدٌث  (5ٕٗٔ)، وصححه ابن حبان(5ٔٗٔ)والترمذي (5ٓٗٔ)وحدٌث أبً هرٌرة أخرجه أحمد
من وجه آخر بلفظ: "ال ٌنظر  (5ٗٗٔ)، وأخرجه الترمذي(5ٖٗٔ)ابن عباس، ولد تمدمت اإِلشارة إلٌه

أٌضاً، وإذا كان ذلن صلح  (5٘ٗٔ)هللا إلى رجل أتى رجبًل أو امرأة فً الدبر"، وصححه ابن حبان

                                                                                                                                                                               

الصمام ما أدخل فً فم المارورة تسد به . فسمى الفرج به ، ألنه موضع صمام ، على التشبٌه وحذؾ المضاؾ . 
 ومعناه : فً مسلن واحد .

 ( أي: فً الداللة على حرمة إتٌان المرأة فً دبرها. 1ٗٗٔ)
ثعلبة األنصاري األوسً الَخْطِمً، ذو الشهادتٌن، من  ( هو: أبو عمارة خزٌمة بن ثابت بن الفاكه بن1٘ٗٔ)

-هـ، ولم ٌماتل معه حتى لتل معه عمار بن ٌاسر2ٖكبار الصحابة، شهد بدراً، ولتل مع علً بصفٌن عام: 
، اإلصابة ٖٖٔ/ٕ، أسد الؽابة البن األثٌر: 1ٗٗ/ٕ. انظر: االستٌعاب البن عبد البر: -رضً هللا عنهم أجمعٌن

 . ٔ/ٕٗٗالبن حجر: 
ولفظه: )ال ٌستحً هللا من الحك، ال تؤتوا  2ٕ٘ٔٔرلم:  ٙٔٔ/ٙٔ: -تحمٌك الزٌن-( أحمد فً المسند1ٙٗٔ)

 ٕٔٔ/ٙٔو:  2ٕٕٙٔرلم:  5ٔٔ/ٙٔو:  2ٕ٘٘ٔرلم:  2ٔٔ/ٙٔالنساء فً أعجازهن( وهو فً المسند أٌضاً: 
 . 22ٕٔٔرلم: 

 . 155٘-151ٕرلم:  5ٖٔ-ٖٙٔ/٘( النسابً فً الكبرى: 12ٗٔ)
 . 5ٕٗٔرلم:  5ٔٙ/ٔماجة فً السنن:  ( ابن11ٗٔ)
. للت: وهو عند الطبرانً فً معجمه 51ٔٗرلم:  ٖٔ٘-ٕٔ٘/5: -بترتٌب ابن بلبان-( صحٌح ابن حبان15ٗٔ)

، والطحاوي فً شرح مشكل 51ٔ-5ٙٔ/2، والبٌهمً فً السنن الكبرى: 2ٖٖٗ-2ٖ1ٖرلم:  5ٓ-15/ٗالكبٌر: 
 . ٕٔٙ-ٕٓٙ/ٔ، والبؽوي فً معالم التنزٌل: 2ٖٔ/٘ ، والشافعً فً األم:ٕٖٔٙرلم:  ٖٓٗ/٘ٔاآلثار: 

، ولفظه )من أتى حابضاً ٕٔٔٓٔرلم:  2ٓٗ/5و 5ٕٙٔرلم:  ٖٙٔ/5: -تحمٌك الزٌن-( أحمد فً المسند5ٓٗٔ)
 (. -علٌه الصبلة والسبلم-أو امرأة فً دبرها أو كاهناً فصدله فمد برئ مما أنزل على دمحم

 . ٖ٘ٔرلم:  ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٔ( الترمذي فً جامعه الصحٌح: 5ٔٗٔ)
، ولٌس فً باب الحٌض واالستحاضة عند ذكر اإلباحة -ترتٌب ابن بلبان-( لم أهتد إلٌه فً صحٌحه5ٕٗٔ)

، وال فً باب النهً عن إتٌان النساء فً أعجازهن: ٖٕٓ-52ٔ/ٗللمرء أن ٌضاجع امرأته إذا كانت حابضاً: 
، كما لم أهتد إلٌه بؤي لفظ آخر من األلفاظ 1ٓ٘-ٙٓ٘/ٖٔلكهانة والسحر: ، وال فً كتاب ا1ٔ٘-ٕٔ٘/5

، 2ٕٖ-ٕٖٙ/ٔ، وابن كثٌر فً تفسٌره: ٕٖٗ-ٕٕٖ/٘الواردة عن أبً هرٌرة والتً ذكرها النسابً فً الكبرى: 
د ، لم ٌعزه البن حبان مع جمعه للطرق. والحدٌث عند أبً داو2ٖٓ-1ٖٙ/ٖكما أن الحافظ فً تلخٌص الحبٌر: 

، والنسابً فً سننه الكبرى: 5ٖٙرلم:  5ٕٓ/ٔ، وابن ماجة فً سننه: 5ٖٓٗرلم:  ٕٕٙ-ٕٕ٘/ٗفً السنن: 
 . ٕٗٔٔرلم:  2ٖٕ/ٔ، والدارمً فً سننه: 5ٓٔ2رلم:  ٖٕٖ/٘
فسرى -وفٌه-( عن ابن عباسٕٗٙٔرلم:  1ٔٙ/ٕلال: ]فروى أبو داود: ) 5ٖ/1( فً فتح الباري: 5ٖٗٔ)

[ ٖٕٕملسو هيلع هللا ىلص فؤنزل هللا تعالى: ﴿نَِساُإكُْم َحْرٌث لَكُْم فَؤْتُوا َحْرثَكُْم أَنَّى ِشبْتُْم﴾ ]البمرة:أمرهما حتى بلػ رسول هللا 
(، 2ٖٕٓرلم:  2ٕٓ/ٖ: -تحمٌك الزٌن-ممببلت ومدبرات ومستلمٌات، فً الفرج(، وأخرجه أحمد )فً المسند

جه آخر صحٌح عن ابن عباس لال: )جاء عمر ( من و51ٕٓرلم:  ٕٙٔ/٘والترمذي: )فً الجامع الصحٌح: 
فمال: ٌا رسول هلكت. حولت رحلً البارحة فؤنزلت هذه اآلٌة: ﴿نَِساُإكُْم َحْرٌث لَكُْم فَؤْتُوا َحْرثَكُْم أَنَّى ِشبْتُْم﴾ 

، 1522رلم:  ٖٗٔ/٘[ ألبل وأدبر، واتك الدبر والحٌضة(. للت: وهو عند النسابً فً الكبرى: ٖٕٕ]البمرة:
، والواحدي فً 51ٔ/2، والبٌهمً فً السنن الكبرى: 2ٖٕٔٔرلم:  ٓٔ/ٕٔطبرانً فً معجمه الكبٌر: وال

، وابن أبً 2ٖٗٗرلم:  ٖٔٗ-ٕٔٗ/ٗ، والطبري فً جامع البٌان: 21-22: -تحمٌك الحمٌدان-أسباب النزول
، 5ٕ٘/ٔم التنزٌل: ، والبؽوي فً معال1ٗٔٔرلم:  5ٗٙ/ٕ: -المسم الثانً من سورة البمرة-حاتم فً التفسٌر

 . 2ٖٕٙرلم:  ٕٔٔ/٘، وأبً ٌعلى فً مسنده: ٕٕٓٗرلم:  ٙٔ٘/5: -ترتٌب ابن بلبان-وابن حبان فً صحٌحه
 . ٘ٙٔٔرلم:  ٓٙٗ/ٖ( فً جامعه الصحٌح: 5ٗٗٔ)
 ٕٙٙ/ٗوهو فً مسند أبً ٌعلى:  ٕٗٓٗرلم:  1ٔ٘-2ٔ٘/5: -بترتٌب ابن بلبان-( صحٌح ابن حبان5٘ٗٔ)

. ولد ذهب جماعة ٕٕٔ/5، والمحلى البن حزم: 5ٓٓٔرلم:  ٕٖٓ/٘رى للنسابً: ، والسنن الكب21ٖٕرلم: 
من أبمة الحدٌث كالبخاري والذهلً والبزار والنسابً وأبً علً النٌسابوري إلى أنه ال ٌثبت فً الباب حدٌث. 

هذا )روي  ٖٕ٘/ٖ، لكن لال الصنعانً فً سبل السبلم: 1ٖٙ/ٖ، تلخٌص الحبٌر: 5ٖ/1انظر: فتح الباري: 
وعمر وخزٌمة -رضً هللا عنه-الحدٌث بلفظه من طرق كثٌرة عن جماعة من الصحابة منهم: علً بن أبً طالب

وعلً بن طلك وطلك بن علً وابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر والبراء وعمبة بن عامر وأنس وأبو 
طرله بعضاً(، وإلى هذا ذهب ذر وفً طرله جمٌعها كبلم ولكنه مع كثرة الطرق واختبلؾ الرواة ٌشد بعض 



أن ٌخصص عموم اآلٌة، وٌحمل على اإِلتٌان فً ؼٌر هذا المحل بناء على أن معنى }أَنَّى{ 
، (5ٙٗٔ)ر ؼٌر المتبادر)حٌث(، وهو المتبادر إلى السٌاق، وٌؽنً ذلن عن حملها على معنى آخ

 .(52ٗٔ)وهللا أعلم"
ولال الطبري: لوله }أنى شبتم{، ٌعنً : "من أّي وجه شبتم،  وذلن أن )أنَّى( فً كبلم  

لت الشعراء  العرب كلمة تدّل إذا ابتدئ بها فً الكبلم على المسؤلة عن الوجوه والمذاهب، ولد فرَّ
 : (51ٗٔ)بٌن ذلن فً أشعارها ، فمال الكمٌت بن زٌد 

ٌِْه َكِذي الَهْجَمِة األبِْل تَ  ٌَْن شُْربَهُ       ٌَُإاِمُر نَْفَس  ذَكَّر ِمْن أَنَّى َوِمْن أَ
 : (55ٗٔ)ولال أًٌضا 

ٌَْن  ٌُْث ال َصْبَوةٌ َوال ِرٌَُب  -آبََن  -أَنَّى َوِمْن أَ  الطََّرُب       ِمْن َح
المكان ، فكؤنه لال : من أّي فٌجاء بـ " أنى " للمسؤلة عن الوجه ، و بـ " أٌن " للمسؤلة عن 

 وجه، ومن أي موضع راجعن الطرب ؟
لال الطبري: " والذي ٌدل على فساد لول من تؤول لول هللا تعالى ذكره : " فؤتوا  

أو تؤوله بمعنى : حٌث شبتم أو بمعنى : متى شبتم أو بمعنى :  -حرثكم أنى شبتم " ، كٌؾ شبتم 
أنى تؤتً أهلن ؟ " ، لكان الجواب أن ٌمول : " من لُبُلها ، أو  أٌن شبتم أن لاببل لو لال آلخر : "

: من ُدبُرها " ، كما أخبر هللا تعالى ذكره عن مرٌم إْذ سبلت : ) أَنَّى لَِن َهذَا ( أنها لالت : ) هَُو 
ِ (، وإذ كان ذلن هو الجواب ، فمعلوٌم أن معنى لول هللا تعالى ذكره : " فؤتوا  حرثكم ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

وأّن ما عدا ذلن من  -أنى شبتم " ، إنما هو : فؤتوا حرثكم من حٌُث شبتم من وجوه المؤتى 
التؤوٌبلت فلٌس لآلٌة بتؤوٌل، وإذ كان ذلن هو الصحٌح ، فبٌٌِّن خطؤ لول من زعم أن لوله : " 

ال ُمْحتََرَث فٌه ،   فؤتوا حرثكم أنى شبتم " ، دلٌٌل على إباحة إتٌان النساء فً األدبار ، ألن الدُّبر
وإنما لال تعالى ذكره : }حرث لكم{، فؤتوا الحرث من أّي وجوهه شبتم. وأيُّ ُمْحتََرث فً الُدبر 

فٌمال : ابته من وجهه ؟ وبٌٌِّن بما بٌنا ،  صحةُ معنى ما روي عن جابر وابن عباس : من أن 

                                                                                                                                                                               

، وصدٌك خان فً الروضة الندٌة: 1ٙ/ٕ، والشوكانً فً الدراري المضٌة: ٓٗ-5ٖ/1الحافظ فً الفتح: 
-ٕ٘ٓٓرلم:  1ٙ-٘ٙ/2، كما لال بصحة أو حسن بعض هذه األحادٌث: األلبانً فً إرواء الؽلٌل: 15/ٕ

، وعبد المادر 1ٔ٘-ٕٔ٘/5: -ابن بلبان بترتٌب-، وشعٌب األرناإوط فً تخرٌجه لصحٌح ابن حبانٕٙٓٓ
 . ٕٙٙ/ٗ، وحسٌن أسد فً تخرٌجه لمسند أبً ٌعلى: ٘ٙ/٘األرناووط فً تخرٌجه لجامع األصول البن األثٌر: 

( فالحافظ ابن حجر فً لوله  أبمى اللفظ على حمٌمته ولم ٌتجه إلى المول بالمجاز، لكن لم أَر من نص 5ٙٗٔ)
 م من لال بؤن )أَنَّى( فً اآلٌة بمعنى حٌث أو أٌن على ذلن. وهللا تعالى أعلم. علٌه، وإن كان األولى حمل كبل

 .ٓٗ-5ٖ/1(الفتح: 52ٗٔ)
(اللسان )أبل( آمره ٌإامره : شاوره . ولوله : " نفٌسه " جعل النفس نفسٌن ، ألن النفس تؤمر . المرء 51ٗٔ)

بالشًء وتنهى عنه ، وذلن فً كل مكروه أو مخوؾ فجعلوا ما ٌؤمره " نفًسا " وما ٌنهاه " نفًسا " ولد بٌنها 
 الممزق العبدي فً لوله : 

ٌٍْن لَْد َنآَها َحمِ  لَنًِ بَْعَد الَمَناِم هُُموُمهاأاَلَ َمْن ِلعَ  ٌُمَها         َوأَرَّ
ٌَها ونْفٌس تَلُوُمها  فَبَاتَْت له نَْفَساِن َشتَّى هُُموُمها        فنَْفٌس تُعَّزِ

و " الهجمة " : المطعة الضخمة من اإلبل من السبعٌن إلى المبة . وٌمال : " رجل أبل " إذا كان حاذلا بمصلحة 
لٌها . ولم أجد شعر الكمٌت ، ولكنً أرجح أن هذا البٌت من أبٌات فً حمار وحش ، لد أخذ أتنه اإلبل والمٌام ع

)وهً إناثه( لٌرد بها ماء ، فولؾ بها فً موضع عٌن لدٌمة كان شرب منها ، فهو متردد فً مولفه ، فشبهه 
 لماء والمرعى .ٌراعى اإلبل الكثٌرة ، إذا كان خبًٌرا برعٌتها فولؾ بها ٌنظر أٌن ٌسلن إلى ا

. لوله : " آبن " معترضة بٌن كبلمٌن كما تمول : " وٌحن " بٌن كبلمٌن وسٌاله " أنى  ٖٔ(الهاشمٌات : 55ٗٔ)
ومن أٌن الطرب " ؟ و " آبن " بمعنى " وٌلن " ٌمال لمن تنصحه وال ٌمبل ثم ٌمع فٌما حذرته منه ، كؤنه بمعنى 

 ن بنً عمٌل :: أبعدن هللا! دعاء علٌه ؟ من ذلن لول رجل م
ٌْلًَ؟ فَذُْق َما كُْنَت لبُل تَمُوُل!فآبََن!   ٌَا لَْلُب أَنََّن ذُو َؼًرى       بَل  أََخبَّْرتَنًِ 

ةٍ                     تُِلمُّ َوفًِ األٌََّاِم َعْنَن ؼُفُوُل!! َاِلً بِِؽرَّ  هبلَّ َواللٌَّ
" من األوبة ، وهو وجه فً التؤوٌل ، ولكن األجود ما بٌد أن أبا جعفر فسر " آبن " بمعنى : " راجعن الطرب 

 فسرت والشعر بعده دال على صواب ما ذهبت إلٌه .



ى الرجُل المرأةَ من ُدبرها فً لُبُلها ، هذه اآلٌة نزلت فٌما كانت الٌهود تموله للمسلمٌن : " إذا أتَ 
 .(ٓٓ٘ٔ)جاء الولد أحول""

ولال المرطبً: " هذه األحادٌث نص فً إباحة الحال والهٌبات كلها إذا كان الوطء  
فً موضع الحرث ، أي كٌؾ شبتم من خلؾ ومن لدام وباركة ومستلمٌة ومضطجعة ، فؤما 

ٌباح! وذكر الحرث ٌدل على أن اإلتٌان فً ؼٌر اإلتٌان فً ؼٌر المؤتى فما كان مباحا ، وال 
 .(ٔٓ٘ٔ)المؤتى محرم"

                                                             

 .ٙٔٗ-٘ٔٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٓٓ٘ٔ)
. ثم لال: " معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعٌن وأبمة الفتوى : من أي وجه 5ٖ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔٓ٘ٔ)

آنفا. و"أنى" تجًء سإاال وإخبارا عن أمر له جهات ، فهو أعم فً اللؽة من شبتم ممبلة ومدبرة ، كما ذكرنا 
"كٌؾ" ومن "أٌن" ومن "متى" ، هذا هو االستعمال العربً فً "أنى". ولد فسر الناس "أنى" فً هذه اآلٌة بهذه 

أن الوطء فً  األلفاظ. وفسرها سٌبوبه بـ "كٌؾ" ومن "أٌن" باجتماعهما. وذهبت فرلة ممن فسرها بـ "أٌن" إلى
الدبر مباح ، وممن نسب إلٌه هذا المول : سعٌد بن المسٌب ونافع وابن عمر ودمحم بن كعب المرظً وعبدالملن 
بن الماجشون ، وحكً ذلن عن مالن فً كتاب له ٌسمى "كتاب السر". وحذاق أصحاب مالن ومشاٌخهم 

ع هذا المول فً العتبٌة. وذكر ابن العربً أن ٌنكرون ذلن الكتاب ، ومالن أجل من أن ٌكون له "كتاب سر". وول
ابن شعبان أسند جواز هذا المول إلى زمرة كبٌرة من الصحابة والتابعٌن ، وإلى مالن من رواٌات كثٌرة فً 
كتاب "جماع النسوان وأحكام المرآن". ولال الكٌا الطبري : وروي عن دمحم بن كعب المرظً أنه كان ال ٌرى 

فٌه لول هللا عز وجل : }أَتَؤْتُوَن الذُّْكَراَن ِمَن اْلعَالَِمٌَن َوتَذَُروَن َما َخلََك لَكُْم َربُّكُْم ِمْن بذلن بؤسا ، وٌتؤول 
[. ولال : فتمدٌره تتركون مثل ذلن من أزواجكم ، ولو لم ٌبح مثل ذلن من األزواج ٙٙٔأَْزَواِجكُْم{ ] الشعراء : 

خر مثبل له ، حتى ٌمال : تفعلون ذلن وتتركون مثله من المباح. لال لما صح ذلن ، ولٌس المباح من الموضع اآل
الكٌا : وهذا فٌه نظر ، إذ معناه : وتذرون ما خلك لكم ربكم من أزواجكم مما فٌه تسكٌن شهوتن ، ولذة الولاع 

ْرَن َفؤْ  ٌُْث أََمَركُُم حاصلة بهما جمٌعا ، فٌجوز التوبٌخ على هذا المعنى. وفً لوله تعالى : }فَإِذَا تََطهَّ تُوهُنَّ ِمْن َح
ُ{ مع لوله : }فَؤْتُوا َحْرثَكُْم{ ما ٌدل على أن فً المؤتى اختصاصا ، وأنه ممصور على موضع الولد.  َّللاَّ

للت : هذا هو الحك فً المسؤلة. ولد ذكر أبو عمر بن عبدالبر أن العلماء لم اختلفوا فً الرتماء التً ال ٌوصل 
رد به ، إال شٌبا جاء عن عمر بن عبدالعزٌز من وجه لٌس بالموي أنه ال ترد الرتماء وال إلى وطبها أنه عٌب ت

ؼٌرها ، والفمهاء كلهم على خبلؾ ذلن ، ألن المسٌس هو المبتؽى بالنكاح ، وفً إجماعهم على هذا دلٌل على 
الفرج. وفً أن الدبر لٌس بموضع وطء ، ولو كان موضعا للوطء ما ردت من ال ٌوصل إلى وطبها فً 

إجماعهم أٌضا على أن العمٌم التً ال تلد ال ترد. والصحٌح فً هذه المسؤلة ما بٌناه. وما نسب إلى مالن 
وأصحابه من هذا باطل وهم مبرإون من ذلن ، ألن إباحة اإلتٌان مختصة بموضع الحرث ، لموله تعالى : : } 

النسل ، فؽٌر موضع النسل ال ٌناله ملن النكاح ، وهذا هو  فَؤْتُوا َحْرثَكُْم{ ، وألن الحكمة فً خلك األزواج بث
الحك. ولد لال أصحاب أبً حنٌفة : إنه عندنا والبط الذكر سواء فً الحكم ، وألن المذر واألذى فً موضع 
النجو أكثر من دم الحٌض ، فكان أشنع. وأما صمام البول فؽٌر صمام الرحم. ولال ابن العربً فً لبسه : لال 

شٌخ اإلمام فخر اإلسبلم أبو بكر دمحم بن أحمد بن الحسٌن فمٌه الولت وإمامه : الفرج أشبه شًء بخمسة لنا ال
وثبلثٌن ، وأخرج ٌده عالدا بها. ولال : مسلن البول ما تحت الثبلثٌن ، ومسلن الذكر والفرج ما اشتملت علٌه 

ارضة. فؤولى أن ٌحرم الدبر ألجل النجاسة الخمسة ، ولد حرم هللا تعالى الفرج حال الحٌض ألجل النجاسة الع
ٌتحدثون عنه أنه ٌجٌز ذلن ، فنفر من  البلزمة. ولال مالن البن وهب وعلً بن زٌاد لما أخبراه أن ناسا بمصر

ذلن ، وبادر إلى تكذٌب النالل فمال : كذبوا علً ، كذبوا علً ، كذبوا علً! ثم لال : ألستم لوما عربا ؟ ألم ٌمل 
: }نَِساُإكُْم َحْرٌث لَكُْم{ وهل ٌكون الحرث إال فً موضع المنبت! وما استدل به المخالؾ من أن لوله هللا تعالى 

عز وجل : }أنى شبتم{ شامل للمسالن بحكم عمومها فبل حجة فٌها ، إذ هً مخصصة بما ذكرناه ، وبؤحادٌث 
صحابٌا بمتون مختلفة ، كلها متواردة على تحرٌم صحٌحة حسان وشهٌرة رواها عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اثنا عشر 

إتٌان النساء فً األدبار ، ذكرها أحمد بن حنبل فً مسنده ، وأبو داود والنسابً والترمذي وؼٌرهم. ولد جمعها 
أبو الفرج بن الجوزي بطرلها فً جزء سماه "تحرٌم المحل المكروه". ولشٌخنا أبً العباس أٌضا فً ذلن جزء 

 إدبار ، من أجاز الوطء فً األدبار".سماه "إظهار 
للت : وهذا هو الحك المتبع والصحٌح فً المسؤلة ، وال ٌنبؽً لمإمن باهلل والٌوم اآلخر أن ٌعرج فً هذه النازلة 
على زلة عالم بعد أن تصح عنه. ولد حذرنا من زلة العالم. ولد روي عن ابن عمر خبلؾ هذا ، وتكفٌر من 

به رضً هللا عنه. وكذلن كذب نافع من أخبر عنه بذلن ، كما ذكر النسابً ، ولد تمدم. فعله ، وهذا هو البلبك 
وأنكر ذلن مالن واستعظمه ، وكذب من نسب ذلن إلٌه. وروى الدارمً أبو دمحم فً مسنده عن سعٌد بن ٌسار 

ض ؟ فذكرت له أبً الحباب لال : للت البن عمر : ما تمول فً الجواري حٌن أحمض بهن ؟ لال : وما التحمٌ



للت: األولى حمل كبلم من لال بؤن }أَنَّى{ فً اآلٌة بمعنى )حٌث( أو )أٌن( على ذلن، لثبوت 
، وألنه لو صح جواز إتٌان النساء فً (ٕٓ٘ٔ)النهً عن إتٌان النساء فً أدبارهن عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص

                                                                                                                                                                               

الدبر ، فمال : هل ٌفعل ذلن أحد من المسلمٌن! وأسند عن خزٌمة بن ثابت : سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "أٌها 
الناس إن هللا ال ٌستحً من الحك ال تؤتوا النساء فً أعجازهن". ومثله عن علً بن طلك. وأسند عن أبً هرٌرة 

لال : "من أتى امرأة فً دبرها لم ٌنظر هللا تعالى إلٌه ٌوم المٌامة" وروى أبو داود الطٌالسً فً  عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
مسنده عن لتادة عن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن عبدهللا بن عمرو عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : " تلن اللوطٌة الصؽرى 

: كان بدء عمل لوم لوط إتٌان النساء فً أدبارهن.  إتٌان المرأة فً دبرها. وروي عن طاوس أنه لال " ٌعنً
 (.5٘-5ٗ/ٗلال ابن المنذر : وإذا ثبت الشًء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص استؽنً به عما سواه".)تفسٌر المرطبً: 

 (من األحادٌث فً نهً إتٌان النساء من الدبر والتً ذكرها ابن كثٌر:ٕٓ٘ٔ)
وعن عمرو بن  -نا وكٌع ، حدثنا زمعة بن صالح ، عن ابن طاوس ، عن أبٌه لال دمحم بن أبان البلخً : حدث  -

دٌنار ، عن عبد هللا بن ٌزٌد بن الهاد لاال لال عمر بن الخطاب : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن هللا ال ٌستحًٌ من 
ل : "ولم ٌذكر طاوسا فً حدٌث ( لا2ٙٔ/ٕالحك ، ال تؤتوا النساء فً أدبارهن". ذكره الدارلطنً فً العلل )

 عمرو بن دٌنار ، ولول عثمان بن الٌمان أصحها".
ولد رواه النسابً : حدثنا سعٌد بن ٌعموب الطالمانً ، عن عثمان بن الٌمان ، عن زمعة بن صالح ، عن ابن  -

بً الكبرى برلم طاوس ، عن أبٌه ، عن ابن الهاد ، عن عمر لال : "ال تؤتوا النساء فً أدبارهن". سنن النسا
(5ٓٓ1 .) 
وحدثنا إسحاق بن إبراهٌم ، حدثنا ٌزٌد بن أبً حكٌم ، عن زمعة بن صالح ، عن عمرو بن دٌنار ، عن  -

طاوس ، عن عبد هللا بن الهاد اللٌثً لال : لال عمر رضً هللا عنه : استحٌوا من هللا ، فإن هللا ال ٌستحًٌ من 
 (. المولوؾ أصح.5ٓٓ5نن النسابً الكبرى برلم )الحك ، ال تؤتوا النساء فً أدبارهن س

حدٌث آخر : لال اإلمام أحمد : حدثنا ؼُْنَدر ومعاذ بن معاذ لاال حدثنا شعبة عن عاصم األحول ، عن عٌسى بن 
من  عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إن هللا ال ٌستحًٌ -أو ٌزٌد بن طلك  -حطان ، عن مسلم بن سبلم ، عن طلك بن ٌزٌد 

( من طرٌك ؼندر فً 1ٖٗ/ٗالحك ، ال تؤتوا النساء فً أستاههن". ذكره الحافظ ابن حجر فً أطراؾ المسند )
 مسند علً بن طلك ، وال أدري كٌؾ ولع هنا ٌزٌد بن طلك ، ولد بٌن الحافظ الصواب فً ذلن ، وهللا أعلم.

ن عاصم األحول ، عن عٌسى بن حطان ، وكذا رواه ؼٌر واحد ، عن شعبة. ورواه عبد الرزاق ، عن معمر ، ع
 عن مسلم بن سبلم ، عن طلك بن علً ، واألشبه أنه علً بن طلك ، كما تمدم ، وهللا أعلم.

ًّ ، حدثنا أخً أنٌس بن إبراهٌم  أن أباه  - حدٌث آخر : لال أبو بكر األثرم فً سننه : حدثنا أبو مسلم الَحَرم
ره ، عن أبٌه أبً المعماع ، عن ابن مسعود ، رضً هللا عنه ، عن النبً إبراهٌم بن عبد الرحمن بن المعماع أخب

 (.1٘/ٕملسو هيلع هللا ىلص لال : "محاش النساء حرام". ورواه الدوالبً فً الكنى )
واسمه سلمة بن  -ولد رواه إسماعٌل بن علٌة ، وسفٌان الثوري ، وشعبة ، وؼٌرهم ، عن أبً عبد هللا الشمري 

 مولوفًا. وهو أصح. -ن أبً المعماع ، عن ابن مسعود ع -تمام : ثمة 
طرٌك أخرى : لال ابن عدي : حدثنا أبو عبد هللا المحاملً ، حدثنا سعٌد بن ٌحٌى األموي ، حدثنا دمحم بن حمزة 

أعجازهن" الكامل  ، عن زٌد بن رفٌع عن أبً عبٌدة ، عن عبد هللا لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ال تؤتوا النساء فً
 (. دمحم بن حمزة هو الجزري وشٌخه ، فٌهما ممال.ٕٙٓ/ٖالبن عدي )

( من طرٌك 2٘ٗ٘ولد روي من حدٌث أبً بن كعب )حدٌث أبً بن كعب رواه البٌهمً فً شعب اإلٌمان برلم )
بة بن أبً لبلبة ، عن زر بن حبٌش ، عن أبً بن كعب به( والبراء بن عازب ، وعمبة بن عامر )حدٌث عم

( من طرٌك ابن لهٌعة ، عن مشرح بن هاعان ، عن عمبة به.  وأبً 1ٗٔ/ٗعامر رواه ابن عدي فً الكامل )
 ذر ، وؼٌرهم. وفً كل منها  ممال ال ٌصح معه الحدٌث ، وهللا أعلم.

إتٌان ولال الثوري ، عن الصَّلت بن بَْهرام ، عن أبً المعتمر ، عن أبً جوٌرٌة  لال : سؤل رجل علٌا عن  -
ا امرأة فً دبرها ، فمال : سفلت ، َسفََّل هللا بن! ألم تسمع إلى لول هللا عز وجل : } أَتَؤْتُوَن اْلفَاِحَشةَ َما َسبَمَكُْم بِهَ 

 [.1ِٓمْن أََحٍد ِمَن اْلعَالَِمٌَن { ]األعراؾ : 
بن عمرو فً تحرٌم ذلن ،  ولد تمدم لول ابن مسعود ، وأبً الدرداء ، وأبً هرٌرة ، وابن عباس ، وعبد هللا

 وهو الثابت ببل شن عن عبد هللا بن عمر ، رضً هللا عنهما ، أنه ٌحرمه.
لال أبو دمحم عبد هللا بن عبد الرحمن بن الدارمً فً مسنده : حدثنا عبد هللا بن صالح ، حدثنا اللٌث ، عن  -

: ما تمول فً الجواري ، أنحمض  الحارث بن ٌعموب ، عن سعٌد بن ٌسار أبً الحباب لال : للت البن عمر
 لهن ؟ لال : وما التحمٌض ؟ فذكر الدُّبر. فمال : وهل ٌفعل ذلن أحد من المسلمٌن ؟
وكذا رواه ابن وهب ولتٌبة ، عن اللٌث ، به. وهذا إسناد صحٌح ونص صرٌح منه بتحرٌم ذلن ، فكل ما ورد 

 عنه مما ٌحتمل وٌحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم.



النبً ملسو هيلع هللا ىلص لما أمر هللا باعتزال النساء فً المحٌض ألنه إذا انشؽل المبل بالحٌض جاز أدبارهن عن 
إتٌانهن فً الدبر، ومما ٌدل على حرمة ذلن أٌضاً سبب النزول الذي سبك ذكره من حدٌث عمر 

 .(ٖٓ٘ٔ)دبر والحٌضة"وفٌه: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، لال له بعد نزول اآلٌة: "ألبل وأدبر واتِك ال
[ فإن كلمة ٖٕٕ: }فَؤْتُوا َحْرثَكُْم أَنَّى ِشبْتُْم{ ]البمرة:-عز وجل-كما ٌدل على حرمة ذلن لوله 

)َحْرَث( تدل على أن اإلباحة لم تمع إال فً موضع الحرث فمط، وهو مزرع الذرٌة. ٌمول ابن 
عند جمهور العلماء من صحابة  عطٌة فً كبلم له نفٌس ما نصه: "ولوله: }أَنَّى ِشبْتُم{ معناه

وتابعٌن وأبمة: من أي وجهة شبتم، ممبلة ومدبرة وعلى جنب، و)أَنَّى( إنما تجًء سإاالً أو 
إخباراً عن أمر له جهات، فهً أعم فً اللؽة من كٌؾ ومن أٌن ومن حتى، هذا هو االستعمال 

ومن  (ٗٓ٘ٔ)رها سٌبوٌه بـ)كٌؾ(العربً، ولد فسر الناس )أَنَّى( فً هذه اآلٌة بهذه األلفاظ، وفس
أٌن باجتماعهما، وذهبت فرلة ممن فسرها بؤٌن إلى أن الوطء فً الدبر جابز روي ذلن عن عبد 
هللا بن عمر، وروي عنه خبلفه وتكفٌر من فعله، وهذا هو البلبك به، وروٌت اإلباحة أٌضاً عن 

.. ولد كذب ذلن على ابن أبً ملٌكة ودمحم بن المنكدر،... وروي عن مالن شًء فً نحوه.
 .  (٘ٓ٘ٔ)مالن...."

ثم ذكر أحادٌث فً حرمة إتٌان المرأة فً دبرها ثم لال: "وهذا هو الحك المتبع، وال ٌنبؽً 
أي: النبً -لمإمن باهلل والٌوم اآلخر أن ٌعرج فً هذه النازلة على زلة عالم بعد أن اتضح عنه

 . (ٙٓ٘ٔ)ره"حرمة ذلن، وهللا المرشد ال رب ؼٌ-ملسو هيلع هللا ىلص
ُموا ألَْنفُِسكُْم {]البمرة:  [، أي "لدموا صالح األعمال التً تكون لكم ذخرا ٖٕٕلوله تعالى: } َولَّدِ

 .(2ٓ٘ٔ)فً اآلخرة"
 .(1ٓ٘ٔ)لال المرطبً: " أي لدموا ما ٌنفعكم ؼدا" 
ُموا ألَْنفُِسكُْم {]البمرة:   ّدِ  [ٖٕٕولد اختلؾ أهل التفسٌر فً معنى لوله تعالى: } َولَ

(ٔ٘ٓ5) : 
 .(ٓٔ٘ٔ)عن السدي : أما لوله : " ولدموا ألنفسكم " ، فالخٌَر" -ٔ
وعن ابن عباس:" ولدموا ألنفسكم " ، لال : ٌمول : " بسم هللا " ، التسمٌة عند  -ٕ

 .(ٔٔ٘ٔ)الجماع"

                                                                                                                                                                               

أبو بكر بن زٌاد النٌسابوري : حدثنً إسماعٌل بن حصٌن ، حدثنً إسماعٌل  بن روح : سؤلت مالن بن  ولال -
أنس : ما تمول فً إتٌان النساء فً أدبارهن : لال : ما أنتم لوم عرب. هل ٌكون الحرث إال موضع الزرع ، ال 

 تعدو الفرج.
 لال : ٌكذبون علً ، ٌكذبون علً. للت : ٌا أبا عبد هللا ، إنهم ٌمولون : إنن تمول ذلن ؟!

لال ابن كثٌر: فهذا هو الثابت عنه ، وهو لول أبً حنٌفة ، والشافعً ، وأحمد بن حنبل وأصحابهم لاطبة. وهو 
لول سعٌد بن المسٌب ، وأبً سلمة ، وعكرمة ، وطاوس ، وعطاء ، وسعٌد بن جبٌر ، وعروة بن الزبٌر ، 

كار ، ومنهم من ٌطلك على فاعله  ومجاهد بن جبر  والحسن وؼٌرهم من السلؾ : أنهم أنكروا ذلن أشد اإلن
 الكفر ، وهو مذهب جمهور العلماء. 

 ولد حكً فً هذا شًء عن بعض فمهاء المدٌنة ، حتى حكوه عن اإلمام مالن ، وفً صحته عنه نظر.
لال الطحاوي : روى أصبػ بن الفرج ، عن عبد الرحمن بن الماسم لال : ما أدركت أحًدا ألتدي به فً دٌنً ٌشن 

ل. ٌعنً وطء المرأة فً دبرها ، ثم لرأ : } نَِساُإكُْم َحْرٌث لَكُْم { ثم لال : فؤي شًء أبٌن من هذا ؟ هذه أنه حبل
 (.15٘-11٘/ٔحكاٌة الطحاوي. )انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 

عن شٌخه حسن بن موسى األشٌب بهذا اإلسناد ولد خرجناه هنان . ونزٌد  2ٖٕٓ(رواه أحمد فً المسند : ٖٓ٘ٔ)
 . 51ٔ:  2)مخطوطة اإلحسان( والبٌهمً  ٖ٘ٙ - ٖٗٙ:  ٙه أًٌضا ابن حبان فً صحٌحه أنه روا

 .ٖٕ٘/ٗ(الكتاب: ٗٓ٘ٔ)
 .1ٗٔ-1ٖٔ/ٕ(المحرر الوجٌز: ٘ٓ٘ٔ)
 .1ٗٔ-1ٖٔ/ٕ(المحرر الوجٌز: ٙٓ٘ٔ)
 .52ٖ/ٗ( صفوة التفاسٌر: 2ٓ٘ٔ)
 .5ٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 1ٓ٘ٔ)
 وما بعدها. ٙٔٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 5ٓ٘ٔ)
 . عن موسى لال ، حدثنا عمرو لال ، حدثنا أسباط ، عن السدي.2ٔٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٓٔ٘ٔ)



 .(ٖٔ٘ٔ)وابن كثٌر (ٕٔ٘ٔ)لاله"ابن عباس وعطاء"
 : "لو أن ولد ثبت فً صحٌح البخاري ، عن ابن عباس لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

أحدهم إذا أراد أن ٌؤتً أهله لال : باسم هللا ، اللهم َجنِّبنا الشٌطان وجنب الشٌطان ما رزلتنا ، 
 .(ٗٔ٘ٔ)فإنه إن ٌمدر بٌنهما ولد فً ذلن لم ٌضره الشٌطان أبًدا"

 .ولٌل ابتؽاء الولد والنسل ، ألن الولد خٌر الدنٌا واآلخرة ، فمد ٌكون شفٌعا وجنة -ٖ
 . ولٌل : هو التزوج بالعفابؾ ، لٌكون الولد صالحا طاهرا.-ٗ
ولٌل : هو تمدم اإلفراط ، كما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : "من لدم ثبلثة من الولد لم ٌبلؽوا الحنث لم  -٘

 تمسه النار إال تحلة المسم" الحدٌث.
ُموا ألَ   ْنفُِسكُْم {:" أمٌر من هللا تعالى والمول األول هو الراجح، إذ أن لوله تعالى} َولَّدِ

ذكره عباَده بتمدٌم الخٌر والصالح من األعمال لٌوم معادهم إلى ربهم ، عُّدةً منهم ذلن ألنفسهم 
ٌٍْر تَِجُدوهُ ِعْنَد  ُموا ألَْنفُِسكُْم ِمْن َخ عند لمابه فً مولؾ الحساب ، فإنه لال تعالى ذكره : }َوَما تُمَّدِ

ِ{ ] سورة ال  . وهللا تعالى أعلم.(٘ٔ٘ٔ)[" ٕٓوسورة المزمل :  \ ٓٔٔبمرة : َّللاَّ
َ{]البمرة:   أي :اتخذوا ولاٌة من عذابه بفعل أوامره، [، ٖٕٕلوله تعالى: } َواتَّمُوا َّللاَّ

 واجتناب نواهٌه.
وهً  -لما أمرنا بالتمدٌم ألنفسنا باألعمال الصالحة أمرنا بالتموى  لال ابن عثٌمٌن:" 
 .(ٙٔ٘ٔ)، واجتناب نواهٌه"-فعل أوامره 
لال المرطبً: "أي فهو مجازٌكم على البر واإلثم . وروى ابن عٌٌنة عن عمرو بن  

دٌنار لال : سمعت سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس لال : سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو ٌخطب ٌمول : 
َ َواْعلَُموا أَنَّكُْم ثم تبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -" إنكم مبللو هللا حفاة عراة مشاة ؼرال"   : }َواتَّمُوا َّللاَّ

 .(1ٔ٘ٔ). أخرجه مسلم بمعناه" (2ٔ٘ٔ)ُمبللُوهُ{

 .(5ٔ٘ٔ)لال الماسمً: " فبل تجتربوا على المعاصً" 
 لال الصابونً: " أي خافوا هللا باجتناب معاصٌه ، وأٌمنوا بؤن 

 .(ٕٓ٘ٔ)مصٌركم إلٌه فٌجازٌكم بؤعمالكم"
[، أي: "صابرون إلٌه فٌجزٌكم ٖٕٕتعالى:}َواْعلَُموا أَنَّكُْم ُمبللُوهُ{]البمرة: لوله  
 .(ٕٔ٘ٔ)بؤعمالكم"
 .(ٕٕ٘ٔ)لال الماسمً: " صابرون إلٌه فاستعدوا للمابه" 

ْنَساُن إِنََّن َكاِدٌح إِلَى َربَِّن َكْدًحا  لال ابن عثٌمٌن: " أي فً ٌوم المٌامة؛ لموله تعالى: }ٌَا أٌََُّها اإْلِ
ًَ ِكتَابَهُ بٌَِِمٌنِِه....{]االنشماق : ٙفَُمبَللٌِِه) ا َمْن أُوتِ   .(ٖٕ٘ٔ)"[، اآلٌات2-ٙ( فَؤَمَّ

ِر اْلُمْإِمِنٌَن{]البمرة:   (ٕٗ٘ٔ)الفوز العظٌم فً جنات النعٌم"[، أي "بشرهم بٖٕٕلوله تعالى:}َوبَّشِ

                                                                                                                                                                               

. عن الماسم لال ، حدثنا الحسٌن لال ، حدثنً دمحم بن كثٌر ، عن عبد هللا بن والد 2ٔٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٔٔ٘ٔ)
 لال : أراه عن ابن عباس. -، عن عطاء 

 .5ٙ/ٖ( اتظر: تفسٌر المرطبً: ٕٔ٘ٔ)
 .15٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖٔ٘ٔ)
 (.ٔٗٔ(صحٌح البخاري برلم )ٗٔ٘ٔ)
 .2ٔٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٘ٔ٘ٔ)
 .ٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙٔ٘ٔ)
(ٔ٘ٔ2 ) 
 .5ٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 1ٔ٘ٔ)
 .1ٓٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5ٔ٘ٔ)
 .51ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٓ٘ٔ)
 .ٕٕٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕٔ٘ٔ)
 .1ٓٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٕ٘ٔ)
 .ٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٕ٘ٔ)
 .51ٖ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٕٗ٘ٔ)



ِر اْلُمْإِمنٌَِن ِبؤَنَّ لَُهْم  لال الماسمً: " بالثواب . وإنما حذؾ لكونه كالمعلوم ، فصار كموله : }َوبَّشِ
ِ فَْضبلً َكبٌِراً { ] األحزاب :   .(ٕ٘٘ٔ)[ " 2ِٗمَن َّللاَّ

 .(ٕٙ٘ٔ)لال المرطبً: " تؤنٌس لفاعل البر ومبتؽً سنن الهدى"
هنا ٌتضمن المسلم؛ وعلى هذا فبل بد « المإمن»أي أخبرهم بما ٌسرهم؛ و  عثٌمٌن: "لال ابن 

 .(2ٕ٘ٔ)"مع اإلٌمان من عمل صالح
لال الطبري: " وهذا تحذٌٌر من هللا تعالى ذكره عباَده : أن ٌؤتوا شٌبًا مما نهاهم عنه من 

ٌَّنا لبل وأمٌر لنب ٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌبشر من عباده ، معاصٌه وتخوٌٌؾ لهم عمابَه عند لمابه ، كما لد ب
بالفوز ٌوم المٌامة وبكرامة اآلخرة وبالخلود فً الجنة ، من كان منهم محسنًا مإمنًا بكتبه ورسله 
لًا إٌمانَه لوال بعمله ما أمره به ربُّه ، وافترض علٌه من فرابضه فٌما ألزمه من  ، وبلمابه ، مصّدِ

 .(1ٕ٘ٔ)ره بتجنُّبه من معاصٌه"حموله ، وبتجنُّبه ما أم
 الفوابد:

 من فوابد اآلٌة: أن النساء حرث للرجال؛ بمعنى موضع زراعة. - ٔ
ومنها: أن الرجل حرٌّ فً الحرث: إن شاء فعل؛ وإن شاء لم ٌفعل؛ لكن علٌه أن ٌعاشر  - ٕ

[ ، 5ٔزوجته بالمعروؾ فً كل ما ٌعاملها به؛ لموله تعالى: }وعاشروهن بالمعروؾ{ ]النساء: 
ولوله تعالى: }ولهن مثل الذي علٌهن بالمعروؾ وللرجال علٌهن درجة وهللا عزٌز حكٌم{ 

 [ .1ٕٕ]البمرة: 
ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌحاول كثرة النسل؛ لموله تعالى: } حرث لكم {؛ وإذا كانت  - ٖ

 حرثاً فهل اإلنسان عندما ٌحرث أرضاً ٌملل من الزرع، أو ٌكثر من الزرع؟
ً ٌكثر من الزرع؛ وٌإٌد هذا لول النبً صلى هللا علٌه ف الجواب: اإلنسان عندما ٌحرث أرضا

؛ وأما المول بتحدٌد النسل فهذا ال شن أنه من دسابس أعداء (ٔ)«تزوجوا الودود الولود»وسلم: 

 المسلمٌن ٌرٌدون من المسلمٌن أال ٌكثروا؛ ألنهم إذا كثروا أرعبوهم، واستؽنوا بؤنفسهم عنهم:
حرثوا األرض، وشؽَّلوا التجارة، وحصل بذلن ارتفاع لبللتصاد، وؼٌر ذلن من المصالح؛ فإذا 
بموا مستحسرٌن للٌلٌن صاروا أذلة، وصاروا محتاجٌن لؽٌرهم فً كل شًء؛ ثم هل األمر بٌد 

 اإلنسان فً بماء النسل الذي حدده؟! فمد ٌموت هإالء المحدَّدون؛ فبل ٌبمى لئلنسان نسل.
ن فوابد اآلٌة: جواز إتٌان المرأة فً محل الحرث من أّي جهة؛ لوله تعالى: } فؤتوا وم - ٗ

 حرثكم أنى شبتم{.
ومنها: مشروعٌة أن ٌنوي اإلنسان بجماعه الولد؛ لموله تعالى: } فؤتوا حرثكم {؛ فجعل  - ٘

لد؛ ولد اإلتٌان للحرث؛ فكؤنه أشار إلى أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌؤتً المرأة من أجل طلب الو
ذكروا عن أمٌر المإمنٌن عمر رضً هللا عنه أنه ما جامع إال بمصد الولد؛ وعلى كل حال 

 الناس مختلفون فً هذا؛ وال مانع من أن اإلنسان ٌرٌد بذلن الولد، وٌرٌد بذلن لضاء الوطر.
كما ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌحافظ على هذه المرأة التً أضٌفت له، وسمٌت حرثاً له  - ٙ

 ٌحافظ على حرث أرضه.
ومنها: أنه ٌشرع للمرء أن ٌمدم لنفسه عند الجماع؛ لموله تعالى: } ولدموا ألنفسكم {؛  - 2

 وسبك معنى لوله تعالى: } ولدموا ألنفسكم {.
 ومنها: وجوب تموى هللا؛ لموله تعالى: } واتموا هللا {. - 1

                                                             

 .1ٓٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ٘٘ٔ)
 .5ٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕٙ٘ٔ)
 .ٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2ٕ٘ٔ)
 .5ٔٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 1ٕ٘ٔ)

، النهً عن ٖ، كتاب النكاح، باب 2ٖٗٔ، وأخرجه أبو داود صٕٓٗٙٔ، حدٌث رلم 1٘ٔ/ٖأخرجه أحمد  (ٔ)
: كراهٌة ٔٔ، كتاب النكاح، باب 5ٕٕٙ/أ، وأخرجه النسابً صٕٓ٘ٓتزوج من لم ٌلد من النساء، حدٌث رلم 

 .5ٕٕٖتزوٌج العمٌم، حدٌث رلم 



ن ذلن من تموى هللا؛ ولموله تعالى: } هللا؛ أل ومنها: وجوب معاملة األهل حسب ما شرع - 5
 من حٌث أمركم هللا {.

 ومنها: إثبات البعث؛ لموله تعالى: } واعلموا أنكم مبللوه {. - ٓٔ
ومنها: إثبات رإٌة هللا؛ لموله تعالى: } مبللوه {؛ والمبللاة فً األصل الممابلة مع عدم  - ٔٔ

 الحاجب.
ألنه لما أمر بالتموى لال تعالى: } واعلموا أنكم ومنها: تهدٌد اإلنسان من المخالفة؛  - ٕٔ

 مبللوه {.
ً بؤمر هام أن تمدم بٌن ٌدي الخبر ما ٌمتضً  - ٖٔ ومنها: أن من الببلؼة إذا أخبرت إنسانا

 انتباهه؛ لموله تعالى: } واعلموا {؛ وهذا مما ٌزٌد اإلنسان انتباهاً وتحسباً لهذه المبللاة.
 ناجون عند مبللاة هللا؛ لموله تعالى: } وبشر المإمنٌن {.ومنها: أن المإمنٌن  - ٗٔ
 ومنها: أن البشارة للمإمنٌن مطلمة، حٌث لال تعالى: } وبشر المإمنٌن{. - ٘ٔ
ومنها: أن البشارة للمإمنٌن فً الدنٌا، وفً اآلخرة؛ ووجهه: عدم التمٌٌد؛ ولد لال هللا  - ٙٔ

[ ؛ وسبل النبً ٗٙالحٌاة وفً اآلخرة{ ]ٌونس:  سبحانه وتعالى فً آٌة أخرى: }لهم البشرى فً
 .(ٕ)«الرإٌا الصالحة ٌراها المسلم، أو ترى له»ملسو هيلع هللا ىلص عنها فمال: 

ومنها: تحذٌر ؼٌر المإمنٌن من هذه المبللاة؛ لموله تعالى: } وبشر المإمنٌن {؛ فدل ذلن  - 2ٔ
 على أن ؼٌر المإمنٌن ال بشرى لهم.

 ة اإلٌمان؛ ألن هللا علك البشارة علٌه؛ فمال تعالى: } وبشر المإمنٌن {.ومنها: فضٌل - 1ٔ
 المرآن

ُ َسِمٌٌع  ٌَْن النَّاِس َوَّللاَّ وا َوتَتَّمُوا َوتُْصِلُحوا بَ ٌَْمانِكُْم أَْن تََبرُّ َ عُْرَضةً أِلَ ({ َٕٕٗعِلٌٌم )}َواَل تَْجعَلُوا َّللاَّ
 [ٕٕٗ]البمرة : 

 التفسٌر:
حلفكم باهلل مانعًا لكم من البر وصلة الرحم والتموى واإلصبلح بٌن  -المسلمون أٌها-وال تجعلوا 

الناس: بؤن تُْدَعوا إلى فعل شًء منها، فتحتجوا بؤنكم ألسمتم باهلل أال تفعلوه، بل على الحالؾ أن 
 ٌعدل عن حلفه، وٌفعل أعمال البر، وٌكفر عن ٌمٌنه، وال ٌعتاد ذلن. وهللا سمٌع أللوالكم، علٌم

 بجمٌع أحوالكم.
 :(5ٕ٘ٔ)اختلؾ فً سبب نزول اآلٌة على ألوال 

أحدها: لال الكلبً: "نزلت فً عبد هللا بن رواحة ٌنهاه عن لطٌعة ختنه بشٌر بن النعمان، وذلن 
أن ابن رواحة حلؾ أن ال ٌدخل علٌه أبدا، وال ٌكلمه، وال ٌصلح بٌنه وبٌن امرأته وٌمول: لد 

 ٌحل لً إال أن أبر فً ٌمٌنً، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة. حلفت باهلل أن ال أفعل، وال
 .(ٖٓ٘ٔ)لوله تعالى: }للذٌن ٌإلون من نسابهم{ اآلٌة"

والثانً: ولال سعٌد بن المسٌب: "كان اإلٌبلء من ضرار أهل الجاهلٌة، كان الرجل ال ٌرٌد 
ذلن ال أٌما وال ذات المرأة وال ٌحب أن ٌتزوجها ؼٌره فٌحلؾ أن ال ٌمربها أبدا، وكان ٌتركها ك

بعل، فجعل هللا تعالى األجل الذي ٌعلم به ما عند الرجل فً المرأة أربعة أشهر وأنزل هللا تعالى: 
 .(ٖٔ٘ٔ)}للذٌن ٌإلون من نسابهم{ اآلٌة"

وفً ابنه عبد  -رضً هللا عنه -والثالث: لال مماتل بن سلٌمان:" نزلت فً أبً بكر الصدٌك
أال ٌصله حتى ٌسلم. وذلن أن الرجل كان إذا حلؾ  - عنهرضً هللا -الرحمن. حلؾ أبو بكر

                                                             
: الرإٌا الصالحة ٔ، كتاب تعبٌر الرإٌا، باب 2ٓ5ٕ، وأخرجه ابن ماجة صٕٖٕٙٓ، ٖ٘ٔ/٘أخرجه أحمد  (ٕ)

 .ٖٙٗٔ، حدٌث رلم 1ٖٖ/ٕ، وأورده األلبانً فً صحٌح ابن ماجة 151ٌٖراها المسلم أو ترى له، حدٌث رلم 
 .52/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 25٘-2ٙ٘/ٔ، والعطاب: 25-21( انظر: أسباب النزول: 5ٕ٘ٔ)
 .25( أسباب النزول: ٖٓ٘ٔ)
 .25( أسباب النزول: ٖٔ٘ٔ)



}وال تجعلوا هللا عرضة ألٌمانكم{، ٌمول: ال  -عز وجل -لال: ال ٌحل إال إبرار المسم. فؤنزل هللا
 .(ٕٖ٘ٔ)ٌحلؾ على ما هو فً معصٌة"

  . (ٖٖ٘ٔ)والرابع: ةلال ابن جرٌج:" نزلت فً أبً بكر ، فً شؤن ِمْسَطح"
 .(ٖٗ٘ٔ)ال ٌنفك على مسطح حٌن خاض مع أهل اإلفن"وذلن" حٌن حلؾ أن  

والخامس: لال ابن عباس:" كان الرجل ٌحلؾ على الشًء من البر والتموى ال ٌفعله ، فنهى هللا 
 . (ٖ٘٘ٔ)عز وجل عن ذلن فمال :}وال تجعلوا هللا عرضة ألٌمانكم أن تبروا{"

رحمه ، وال ٌصلح بٌن والسادس: لال الربٌع:" ذلن فً الرجل ٌحلؾ أن ال ٌبر ، وال ٌصل 
 . (ٖٙ٘ٔ)الناس. فؤمره هللا أن ٌدع ٌمٌنه ، وٌصل رحمه ، وٌؤمر بالمعروؾ ، وٌصلح بٌن الناس"

ٌَْمانِكُْم {، أي: وال تجعلوا الحلؾ باهلل "حاجزاً   َ لوله تعالى: } َواَل تَْجعَلُواْ َّللّاَ عُْرَضًة أّلِ
 .(2ٖ٘ٔ)لما حلفتم علٌه"

 .(1ٖ٘ٔ)تجعلوا الحلؾ باهلل ، سبباً مانعاً عن فعل الخٌر"لال الصابونً: " أي ال  
لال الزمخشري: أي:" وال تعرضوا اسم هللا تعالى لؤلٌمان به، وال تكثروا من األٌمان  

 .(5ٖ٘ٔ)فإن الحنث مع اإلكثار، وفٌه للة رعً لحك هللا تعالى"
حلفتم أي ال تصٌروا الحلؾ باهلل معترضاً بٌنكم، وبٌن ما  لال ابن عثٌمٌن: " 

 .(ٓٗ٘ٔ)علٌه"
لال المرطبً: " المعنى : ال تجعلوا الٌمٌن باهلل لوة ألنفسكم، وعدة فً االمتناع من  

 .(ٔٗ٘ٔ)البر"

لال البؽوي: التجعلوا  "الحلؾ باهلل سببا مانعا لكم من البر والتموى، ٌدعى أحدكم إلى  
 .(ٕٗ٘ٔ)البر" صلة رحم أو بر فٌمول حلفت باهلل أن ال أفعله ، فٌعتل بٌمٌنه فً ترن

سواء كان -والمراد: ال تجعل الٌمٌن الذي حلفت أن ال تفعل خٌراً  لال ابن حجر: " 
ترن سبباً ٌعتذر به عن الرجوع عما حلفت علٌه خشٌة من اإلثم المرتب  (ٖٗ٘ٔ)ذلن من عمل أو

على الحنث؛ ألنه لو كان إثماً حمٌمة لكان عمل ذلن الخٌر رافعاً له بالكفارة المشروعة، ثم ٌبمى 
  .(ٗٗ٘ٔ)ثواب البر زابداً على ذلن

 :(٘ٗ٘ٔ)والـ)عُْرَضًة( فً اللؽة جاءت على معان عدة 
 ٌمال جعلت فبلنا عرضة لكذا، أي نصبة. لاله الجوهري.أحدها: العرضة النصبة، 

                                                             

 .2ٙ٘/ٔ، والعجاب/ 5ٕٔ/ٔ( تفسٌر مماتل: ٕٖ٘ٔ)
 .ٖٕٗ/ٗ(:ص1ٖٙٗ( تفسٌر الطبري)ٖٖ٘ٔ)
 
 .2ٙ٘/ٔ( أسباب النزول: ٖٗ٘ٔ)
 .ٕٕٗ/ٗ(:صٖٔٙٗ( تفسٌر الطبري)ٖ٘٘ٔ)
 .ٖٕٗ/ٗ(:صٖٙٙٗ( تفسٌر الطبري)ٖٙ٘ٔ)
 .5ٓٔ/ٕ. ومحاسن التؤوٌل: 2ٕٙ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 2ٖ٘ٔ)
 .2ٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٖ٘ٔ)
 ٖٓٓ/ٔ( الكشاؾ: 5ٖ٘ٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.5ٔ/ٖتفسٌر ابن عثٌمٌن:( ٓٗ٘ٔ)
 .51/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔٗ٘ٔ)
 .ٕٕٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕٗ٘ٔ)
-( لو أتى هنا بؤَْم بدل أو لكان أولى؛ ألن بعض النحوٌٌن ال ٌجٌز )أو( بعد همزة التسوٌة الظاهرة كمولهٖٗ٘ٔ)

ٌِْهْم أَأَنذَْرتَُهْم أَْم لَْم تُنِذْرهُ -عز وجل [، والمحذوفة نحو لول الحافظ هنا. انظر: مؽنً اللبٌب ْٙم﴾ ]البمرة:: ﴿َسَواٌء َعلَ
، دراسات ألسلوب المرآن الكرٌم د. عضٌمة: المسم األول: 1ٙٔ/ٗ، البرهان للزركشً: ٖٗ/ٔالبن هشام: 

ٔ/ٖٓٔ-ٖٕٓ . 
 . ٖٓ٘/ٔٔ(الفتح: ٗٗ٘ٔ)
 .ٖٕٓ/ٔ( انظر: فتح المدٌر: ٘ٗ٘ٔ)



والثانً: أن العرضة من الشدة والموة، ومنه لولهم للمرأة عرضة للنكاح إذا صلحت له ولوٌت 
 : (ٙٗ٘ٔ)علٌه، ولفبلن عرضة أي لوة،  ومنه لول كعب بن زهٌر فً صفة نوق

ْفَرى إذَا َعِرلَْت        عُْرضَ  احِة الذِّ  تَُها َطاِمُس األَْعبلِم َمْجُهولُ ِمْن كُّلِ نَضَّ
 .(2ٗ٘ٔ)ٌعنً بـ )عرضتها(: لوتها وشدتها

بٌر   : (1ٗ٘ٔ)ولال عبدهللا بن الزَّ

 فهِذي ألٌَّاِم الُحُروِب َوَهِذه      للَْهِوي وهِذي عُْرَضةٌ الْرتِحاِلنا 
 :(5ٗ٘ٔ)ومثله لول أوس بن حجر

 وأدماء مثل العجل ٌوما عرضتها     لرحلى وفٌها جرأة  وتماذؾ 
لال الطبري: " )العُْرضة(، فً كبلم العرب ، الموة والشدة. ٌمال منه : " هذا األمر  

عُْرضة لن "  ٌعنً بذلن : لوة لن على أسبابن ، وٌمال : " فبلنة عُْرضة للنكاح" ، أي 
 .(ٓ٘٘ٔ)لوة

 :(ٔ٘٘ٔ)ومنه لول حسان والثالث: أن)العرضة(: الهمة،
 ولال هللا لد ٌسرت جندا        هم األنصار عرضتها اللماء 
 أي همتها وٌمال فبلن عرضة للناس ال ٌزالون ٌمعون فٌه.

 والرابع: أن )العرضة(: أي الحاجز والمانع للشًء.
لال الزمخشري: " ما تعرضه دون الشًء من عرض العود على اإلناء فٌعترض  

 .(ٕ٘٘ٔ)زاً ومانعاً منه. تمول: فبلن عرضة دون الخٌر"دونه وٌصٌر حاج
لال البؽوي: " والعرضة : أصلها الشدة والموة ومنه لٌل للدابة التً تتخذ للسفر  

عرضة ، لموتها علٌه ، ثم لٌل لكل ما ٌصلح لشًء هو عرضة له حتى لالوا للمرأة هً عرضة 
 .(ٖ٘٘ٔ)شًء"النكاح إذا صلحت له والعرضة كل ما ٌعترض فٌمنع عن ال

 : (٘٘٘ٔ). لال الشاعر (ٗ٘٘ٔ)والخامس: أن )العرضة( أٌضاً : المعرض لؤلمر
 َدعُونًِ أَنُْح ِمْن لَْبِل نَْوحِ اْلَحَمابِِم       واَل تَْجعَلُونِى عُْرَضةً ِللََّوابِمِ 
 .(ٙ٘٘ٔ)ٌرٌد :اتركونً أنح من الشوق وال تجعلونً معرضا للوم اللوابم

                                                             

فض به حتى سال سٌبلنًا . ونضاحة : شدٌدة النضح .  . نضح الرجل بالعرق نضحا ،5(( دٌوانه : ٙٗ٘ٔ)
والذفرى : الموضع الذي ٌعرق من البعٌر خلؾ األذن ، وهو من الناس والحٌوان جمٌعا : العظم الشاخص خلؾ 
األذن . وسٌبلن عرلها هنان ، ممدوح فً اإلبل . والطامس : الدارس الذي أمحى أثره . واألعبلم : أعبلم 

جادة الطرٌك لٌستدل بها علٌه إذا ضل الضال . وأرض مجهولة : إذا كان ال أعبلم فٌها وال  الطرٌك ، تبنى فً
جبال ، فبل ٌهتدي فٌها السابر . ٌمول : إذا نزلت هذه المجاهل ، عرفت حٌنبذ لوتها وشدتها وصبرها على 

 العطش والسٌر فً الفلوات .
 .ٕٗٗ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 2ٗ٘ٔ)
، والبٌت فً 1ٖٖ/ٖزاي، األسدي ، كوفً، له نظم بدٌع، توفً زمن الحجاج، انظر: السٌر:( الزبٌر: بفتح ال1ٗ٘ٔ)

 .51/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 12/ٗ، واللباب: 5٘ٗ/ٕالدر المضون:
 .ٗٙ( دٌوانه: 5ٗ٘ٔ)
 .ٕٗٗ/ٗ(انظر: تفسٌر الطبري: ٓ٘٘ٔ)
 .5( دٌوانه: ٔ٘٘ٔ)
 .2ٕٙ/ٔ( الكشاؾ: ٕ٘٘ٔ)
 .ٕٕٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ٘٘ٔ)
 . 2ٕٙ/ٔ( الكشاؾ: ٗ٘٘ٔ)
، و ولم ٌنسباه، ولٌل ألبً تمام، انظر: 11/ٗ، واللباب: 2ٕٙ/ٔ(البٌت من شواهد الزمخشري فً الكشاؾ: ٘٘٘ٔ)

،  وٌروى: لنوح الحمابم، فهو علة للمعلل مع علته. والعرضة: المعرض لؤلمر، أى: ٖٔ/ٗٔالتحرٌر والتنوٌر: 
للوابم: أنواع اللوم مبالؽة، على حد: جد جده، ألن البلبم حمٌمة وال تجعلونً معرضا للوم اللوابم. أو المراد با

 فاعل اللوم.
 .ٓٓ٘/ٔ( انظر: التفسٌر الوسٌط للطنطاوي: ٙ٘٘ٔ)



واستعٌر للحلؾ لما جرت به العادة فً تصافح المتعالدٌن و)الٌمٌن(: "أصله العضو ،  
 : (2٘٘ٔ) ، وعلى هذا لال الشاعر

 للُت َكفًِّ لِن َرْهٌن بالرضى       وازعُمً ٌا هنُد لالْت لد َوَجْب فوضع
 .(1٘٘ٔ)الكؾ: موضع الٌمٌن"

ً لتلبسه بالٌمٌن ، كما لال النبً صلى   لال الزمخشري: " وسمى المحلوؾ علٌه ٌمٌنا
َّللاَّ علٌه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة : "إذا حلفت على ٌمٌن فرأٌت ؼٌرها خٌراً منها فؤت الذي 

 .(ٓٙ٘ٔ)، أى على شًء مما ٌحلؾ علٌه"(5٘٘ٔ)هو خٌر وكفر عن ٌمٌنن"
ٌَْمانِكُْم{ ]البمرة :   َ عُْرَضًة أِلَ ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }َواَل تَْجعَلُوا َّللاَّ

 :(ٔٙ٘ٔ)ى وجوه:[ ، علٕٕٗ
أحدها: وال تجعلوه ِعلَّة ألٌمانكم ، وذلن إذا سبل أحدكم الشًء من الخٌر واإلصبلح بٌن الناس 
ًّ ٌمٌن باهلل أال أفعل ذلن( أو)لد حلفت باهلل أن ال أفعله(، فٌعتّل فً تركه فعل الخٌر  لال : )عل

، (ٗٙ٘ٔ)، ولتادة (ٖٙ٘ٔ)، وابن عباس(ٕٙ٘ٔ)واإلصبلح بٌن الناس بالحلؾ باهلل. وهذا لول طاوس
. وهذا لول (5ٙ٘ٔ)، وإبرهٌم(1ٙ٘ٔ)، والسدي(2ٙ٘ٔ)، والضحان(ٙٙ٘ٔ)، وعطاء(٘ٙ٘ٔ)وسعٌد بن جبٌر

 .(2ٓ٘ٔ)جمهور أهل التفسٌر
وهذا على أن معنى }عُْرَضًة{ أي: علة ٌتعلل بها فً بره، من َعَرض العوَد على  

على أنهم ال ٌبرون وال  اإلناء إذا صٌره حاجزاً له ومانعاً منه، والمعنى نهٌهم عن أن ٌحلفوا باهلل

                                                             

 .ٓٙٗ/ٔ( من شواهد الراؼب فً تفسٌره: 2٘٘ٔ)
وفٌه: أن كفً ... فالبلً ٌا هند، و اللسان:)زعم(:  1ٖٙ( المابل عمر بن أبً ربٌعة، كما فً دٌوانه: 1٘٘ٔ)

 .ٓٙٗ/ٔولال الراؼب فً تفسٌره: "لالت الشاعرة"، ولم ٌنسبها، انظر: تفسٌر الراؼب األصفهانً:  .ٕ٘ٙ/ٕٔ
 .2ٕٕٗ/ٙ(:صٖٖٗٙ( صحٌح البخاري)5٘٘ٔ)
 .2ٕٙ/ٔ( الكشاؾ: ٓٙ٘ٔ)
 .52/ٖوما بعدها. وتفسٌر المرطبً:  5ٔٗ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٙ٘ٔ)
 .ٕٓٗ/ٗ(: صٖٔ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٙ٘ٔ)
 .ٕٓٗ/ٗ(: صٖٖ٘ٗالطبري) ( انظر: تفسٌرٖٙ٘ٔ)
 .ٕٓٗ/ٗ(: صٖٗ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٙ٘ٔ)
 .ٕٓٗ/ٗ(: صٖ٘٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٙ٘ٔ)
 .ٖٕٗ/ٗ(: صٖٙٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٙ٘ٔ)
 .ٖٕٗ/ٗ(: ص2ٖٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٙ٘ٔ)
. وذكر السدي فً آخر كبلمه:" وهذا لبل أن تنزل الكفَّارات".  ٖٕٗ/ٗ(: ص1ٖ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٙ٘ٔ)

ولد اعترض الطبري على لول السدي: بؤن اآلٌة نزلت لبل أن تنزل الكفَّارات ، ووصفه بؤنه" لوٌل ال داللة علٌه 
، وإال كان دعوى ال ٌتعذر ِمثلها  من كتاب وال سنة، والخبر عما كان ، ال تدرن صحته إال بخبر صادق

 وخبلفها على أحد. 
ثم لال: وؼٌر محال أن تكون هذه اآلٌة نزلت بعد بٌان كفارات األٌمان فً " سوره المابدة " ، واكتفى بذكرها  

هنان عن إعادتها ههنا ، إذ كان المخاطبون بهذه اآلٌة لد علموا الواجَب من الكفارات فً األٌمان التً ٌحنث 
 [.ٕٙٗ/ٗها الحال".]تفسٌر الطبري: فٌ
 .ٖٕٗ/ٗ(: ص5ٖ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٙ٘ٔ)
(إن هذا التفسٌر لآلٌة لول أكثر المفسرٌن؛ إذ لال به: الفراء والزجاج وابن لتٌبة وابن األنباري والطبري 2ٓ٘ٔ)

ان للطبري: ، جامع الب2ٌٕٓ-2ٓٓ/ٕ: -المسم الثانً من سورة البمرة-وآخرون. انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم
، تفسٌر ؼرٌب 55ٕ-51ٕ/ٔ، معانً المرآن وإعرابه للزجاج: ٗٗٔ/ٔ، معانً المرآن للفراء: ٕ٘ٗ-5ٔٗ/ٗ

، بحر ٖٖٓ/ٔأ، والوسٌط له: ٖٔٙٔ، البسٌط للواحدي: 12ٔ/ٔ، معانً المرآن للنحاس: 1٘المرآن البن لتٌبة: 
، أحكام 2٘ٔ/ٔحكام المرآن البن العربً: ، أ1٘ٔ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٕٙٓ/ٔالعلوم للسمرلندي: 

، زاد المسٌر 1ٕ٘/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٕٖٔ/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: 2ٕٓ/ٔالمرآن إللكٌا الهراس: 
، الجامع ألحكام المرآن ٕٕٙ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: 1ٔ/ٙ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٕٗ٘/ٔالبن الجوزي: 

، وضح ٖٖٓ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 22ٔ-2ٙٔ/ٕط ألبً حٌان: ، البحر المح52ٌ/ٖللمرطبً: 
، فتح المدٌر ٕٔٔ/ٔ، تفسٌر النسفً: 1ٔ/ٔ، أنوار التنزٌل للبٌضاوي: ٕٙٓ/ٔالبرهان لبٌان الحك النٌسابوري: 

 .2ٖٙ/ٕ، التحرٌر والتنوٌر البن عاشور: ٕٔٔ/ٔ، فتح البٌان لصدٌك خان: ٖٓٗ/ٔللشوكانً: 



ٌتمون، وٌمولون: ال نمدر أن نفعل ذلن ألجل حلفنا، وٌحتمل أن تكون }عُرَضةً{ بمعنى الموة من 
لولهم: جمل عرضة للسفر، أي: لوي علٌه، والمعنى: ال تجعلوا الٌمٌن باسمه تعالى لوة ألنفسكم 

 فً االمتناع عن البر.
باهلل فً كبلمكم فٌما بٌنكم ، فتجعلوا ذلن حجة  الثانً: أن المعنى: وال تعترضوا بالحلؾ

، (2ٖ٘ٔ)، ومجاهد(2ٕ٘ٔ)، وإبراهٌم(2ٔ٘ٔ)ألنفسكم فً ترن فعل الخٌر. لاله ابن عباس
 .(22٘ٔ)، ومكحول(2ٙ٘ٔ)، وابن جرٌج(2٘٘ٔ)، وعابشة(2ٗ٘ٔ)والربٌع

الثالث: أن المراد من اآلٌة: النهً عن الجرأة على هللا بكثرة الحلؾ به؛ ألن َمن أكثر من ذكر 
َمانَكُْم{ -عز وجل-ً معنى من المعانً فمد جعله عرضة له ولذا لال هللاشًء ف ٌْ : }َواْحفَظُوا أَ
ٍؾ َمِهٌٍن{ ]الملم:15]المابدة: ً َمْن أكثر ِمن الٌمٌن }َوال تُِطْع كُلَّ َحبلَّ [، ٓٔ[، ولال سبحانه ذاما

 : (21٘ٔ)والعرب تمتدح بملة األٌمان ، حتى لال لابلهم
 مٌنه         وإن صدرت منه األلٌة برتللٌل األالٌا حافظ لٌ

لال المرطبً: " وعلى هذا" أن تبروا" معناه: أللوا األٌمان لما فٌه من البر والتموى، فإن 
 .(25٘ٔ)اإلكثار ٌكون معه الحنث وللة رعً لحك هللا تعالى، وهذا تؤوٌل حسن"

 .(1ٓ٘ٔ)ولال مالن بن أنس : "بلؽنً أنه الحلؾ باهلل فً كل شًء" 
ع: أن المراد: النهً عن أن ٌحلؾ الرجل باهلل لٌفعلن الخٌر والبر، فٌمصد فً لٌامه بفعل والراب

الخٌر البُر فً ٌمٌنه وعدم الحنث فٌها ال الرؼبة فً المٌام بالبر والمسابمة فً الخٌرات، 
 وعرضة هنا بمعنى مفعول من العرض أٌضاً.

 .(1ٔ٘ٔ)كل حك وباطلوالخامس: ولٌل : المعنى ال تجعلوا الٌمٌن مبتذلة فً 
والسادس: ولٌل: أن المعنى: ال تحلفوا باهلل كاذبٌن لتتموا المخلولٌن وتبروهم وتصلحوا بٌنهم 
ً هنا بمعنى مفعول من  بالكذب، روى هذا المعنى عطٌة عن ابن عباس، و}عرضة{ أٌضا

 ً  .(1ٕ٘ٔ)العرض أٌضا
فعل الخٌر فٌما والصواب أن "معنى ذلن : ال تجعلوا الحلؾ باهلل حجة لكم فً ترن  

 بٌنكم وبٌَن هللا وبٌن الناس، وهذا اختٌار جمهور أهل التفسٌر. وهللا تعالى أعلم.

كما أن األلوال السابمة محتملة جمٌعا، ولكن المول األول أظهرها؛ إذ ٌشهد له وٌموٌه 
فؤرى ؼٌرها خٌراً  : "وهللا إن شاء هللا ال أحلؾ على ٌمٌن-لوله ملسو هيلع هللا ىلص، لعبد الرحمن ابن سمرة

 .(1ٖ٘ٔ)منها إال أتٌت الذي هو خٌر وكفرت عن ٌمٌنً"

                                                             

 .ٕٕٗ/ٗ(: صٖٓٙٗ: تفسٌر الطبري)( انظر2ٔ٘ٔ)
 .ٕٕٗ/ٗ(: صٕٖٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕ٘ٔ)
 .ٖٕٗ/ٗ(: صٖ٘ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٖ٘ٔ)
 .ٖٕٗ/ٗ(: صٕٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٗ٘ٔ)
 .ٖٕٗ/ٗ(: صٕٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2٘٘ٔ)
 .ٖٕٗ/ٗ(: ص1ٖٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٙ٘ٔ)
 .ٕٗٗ/ٗ(: ص2ٖٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)22٘ٔ)
، وفٌه: فإن سبمت، بدل: وإن صدرت، لوله: االلٌّة: أي: الٌمٌن، 1٘( البٌت لكثٌر، وهو فً دٌوانه: 21٘ٔ)

 وجمعها: أالٌا، انظر: تاج العروس)أال(.
 .52/ٖ( تفسٌر المرطبً: 25٘ٔ)
 .52/ٖ( تفسٌر المرطبً: 1ٓ٘ٔ)
 .52/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 5ٕٔ/ٕ( انظر: مجمع البٌان: 1ٔ٘ٔ)
ب،  ٖٙٔ/ٔ، البسٌط للواحدي: 1ٕ٘/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٖٕٗ/ٗلطبري: (انظر: جامع البٌان ل1ٕ٘ٔ)

، 1ٓ/ٔ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 1٘ٔ-1ٗٔ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 2٘ٔ/ٔأحكام المرآن البن العربً: 
، 2ٗ٘/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 2ٙٔ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 52/ٖالجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 
، فتح ٖٔٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 1ٔٔ/ٔ، أنوار التنزٌل للبٌضاوي: 2ٕٓ/ٔوضٌح البرهان للنٌسابوري: 

 .1/ٕالبٌان لصدٌك خان: 
 .5ٗٙٔرلم:  5ٕٙٔ-1ٕٙٔ/ٖ، مسلم: 2ٕٔٙرلم:  ٙٔٙ/ٔٔ: -(رواه البخاري1ٖ٘ٔ)



ولوله ملسو هيلع هللا ىلص:"من حلؾ على ٌمٌن فرأى ؼٌرها خٌراً منها فلٌؤتها ولٌكفر عن  
 .(1ٗ٘ٔ)ٌمٌنه"
 وؼٌرها.  (1٘٘ٔ)ولوله ملسو هيلع هللا ىلص:" من حلؾ على ٌمٌن ثم رأى أتمى هلل منها فلٌؤت التموى" 

 . (1ٙ٘ٔ)علٌه سبب النزول على اختبلؾ فٌه وضعؾ كما ٌدل
وترن ذكر )ال(من الكبلم ، لداللة الكبلم علٌها ، واكتفاًء بما ذُكر عما تُِرن ، كما لال 

 : (12٘ٔ)أمرإ المٌس
 فَمُْلُت ٌَِمٌَن هللِا أَْبَرُح لَاِعًدا           َوَلْو لَطَّعُوا َرأِْسً لََدٌَن َوأَْوَصاِلً 

 .(11٘ٔ)ٌمٌن هللا ال أبرح ، فحذؾ " ال " ، اكتفاء بداللة الكبلم علٌهابمعنى : فملت : 
ٌَْمانِكُْم{]البمرة:   :(15٘ٔ)[، على ثبلثة أوجهٕٕٗواختلؾ فً تعلك )البلم( فً لوله} أِلَ

أحدها: أنها متعلمة بالفعل ، أى وال تجعلوا َّللاَّ ألٌمانكم برزخاً وحجازاً. لاله الزمخشري
(ٔ٘5ٓ). 

لمة بموله:}عُْرَضةً{، لما فٌها من معنى االعتراض ، بمعنى ال تجعلوه شٌبا والثانً:أنها متع
 ٌعترض البر ، من اعترضنً كذا. 

 .(5ٔ٘ٔ)والثالث: أنها للتعلٌل
ٌَْن النَّاِس{]البمرة: لوله تعالى   وا َوتَتَّمُوا َوتُْصِلُحوا بَ [، " أى إرادة أن ٕٕٗ}أَْن تَبَرُّ

 .(5ٕ٘ٔ)تبروا وتتموا وتصلحوا"
ألن الحبلؾ مجترئ على َّللاَّ ، ؼٌر معظم له ، فبل ٌكون براً  لال الزمخشري: " 

 .(5ٖ٘ٔ)متمٌاً ، وال ٌثك به الناس فبل ٌدخلونه فً وساطاتهم وإصبلح ذات بٌنهم"
لال البٌضاوي: "علة للنهً، أي: أنهاكم عنه إرادة بركم وتمواكم وإصبلحكم بٌن  

عالى، والمجترئ علٌه ال ٌكون براً متمٌاً وال موثولاً به فً الناس، فإن الحبّلؾ مجترئ على هللا ت
 .(5ٗ٘ٔ)إصبلح ذات البٌن"

لال الصابونً:" أي: ال تجعلوه تعالى سببا مانعا عن البر والتموى واإلصبلح بٌن  
 .(5٘٘ٔ)الناس"

معناه : أللوا األٌمان لما فٌه من البر والتموى ، فان اإلكثار ٌكون  لال المرطبً: " 
 .(5ٙ٘ٔ)نث وللة رعً لحك هللا تعالى ، وهذا تؤوٌل حسن"معه الح

لال الشوكانً:" أي ال تجعلوا هللا مانعا لؤلٌمان التً هً بركم وتمواكم وإصبلحكم  
 .(52٘ٔ)بٌن الناس"

                                                             

 .ٓ٘ٙٔرلم:  2ٕٕٔ-2ٕٔٔ/ٖ(رواه مسلم: 1ٗ٘ٔ)
 .ٔ٘ٙٔرلم  2ٕٕٔ/ٖ( رواه مسلم: 1٘٘ٔ)
مخطوط ؼٌر -، العجاب فً بٌان األسباب2ٓ-5ٙ: -تحمٌك: أٌمن شعبان-( انظر: أسباب النزول للواحدي1ٙ٘ٔ)

أ، زاد المسٌر ٖٙٔ/ٔ: -، البسٌط للواحديٖٗٗ/ٗ: عند ذكره سبب نزول اآلٌة، جامع البٌان للطبري: -مرلم
، معالم 52/ٕللمرطبً:  ، الجامع ألحكام المرآن2ٙٔ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان ٕٗ٘/ٔالبن الجوزي: 
، أنوار 1ٗ٘/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 1ٙٔ-أ1٘/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٕٕٙ/ٔالتنزٌل للبؽوي: 

 ، وؼٌرها. 2ٕٗرلم:  ٕٗ٘/ٔ، أسباب النزول الواردة فً كتاب جامع البٌان للبلوط: 1ٔٔ/ٔالتنزٌل للبٌضاوي: 
 ى وهً مشهورة وما لبل البٌت وما بعده مشهور .. وهو من لصٌدته التً ال تبارٔٗٔ(دٌوانه : 12٘ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 11٘ٔ)
 .1ٙٗ-2ٙٗ/ٔ( انظر: الكشاؾ: 15٘ٔ)
 .2ٕٙ/ٔ( انظر: الكشاؾ: 5ٓ٘ٔ)
 .1ٕٙ/ٔ( انظر: الكشاؾ: 5ٔ٘ٔ)
 .1ٕٙ/ٔ( الكشاؾ: 5ٕ٘ٔ)
 .1ٕٙ/ٔ( الكشاؾ: 5ٖ٘ٔ)
 .ٓٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 5ٗ٘ٔ)
 .2ٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5٘٘ٔ)
 .52/ٖ: ( تفسٌر المرطب5ًٙ٘ٔ)
 .ٖٖٓ/ٔ( فتح المدٌر: 52٘ٔ)



و)اإلصبلح( بٌن الناس: أي: "اإلصبلح بٌنهم بالمعروؾ فٌما ال َمؤثَم فٌه ، وفٌما  
 .(51٘ٔ)ٌحبه هللا دون ما ٌكرهه"

ابن عثٌمٌن: " فـ )البر( فعل الخٌرات؛ و )التموى( هنا اجتناب الشرور؛ و لال  
)اإلصبلح بٌن الناس( التوفٌك بٌن المتنازعٌن حتى ٌلتبم بعضهم إلى بعض، وٌزول ما فً 

 .(55٘ٔ)أنفسهم"
 :(ٓٓٙٔ)ولد اختلؾ أهل العلم فً تفسٌر }البر{ الذي عناه هللا تعالى فً اآلٌة على لولٌن 
 عل الخٌر كله.أنه فأحدهما: 

 والثانً: أنه البر بذي رحمه.
والراجح هو المول األول ، وذلن " أن أفعال الخٌر كلها من )البر(، ولم ٌخصص هللا  

وا{ معنى دون معنى من معانً )البر(، فهو على عمومه ، والبر بذوي المرابة  فً لوله : }أن تبرُّ
 . وهللا تعالى أعلم.(ٔٓٙٔ)أحد معانً )البر("

[، أي " أن تتموا ربكم فتحذروه وتحذروا عمابه ٕٕٗ}َوتَتَّمُوا{ ]البمرة :  ه تعالى:ولول 
 .(ٕٓٙٔ)فً فرابضه وحدوده أن تضٌعوها أو تتعدَّْوها"

لال ابن عباس:" كان الرجل ٌحلؾ على الشًء من البر والتموى ال ٌفعله ، فنهى هللا  
كم أن تبروا وتتموا وتصلحوا بٌن الناس عز وجل عن ذلن فمال : " وال تجعلوا هللا عرضة ألٌمان

" اآلٌة. لال : وٌمال : ال ٌتك بعضكم بعًضا بً ، تحلفون بً وأنتم كاذبون ، لٌصدلكم الناس 
 .(ٖٓٙٔ)وتصلحون بٌنهم ، فذلن لوله : " أن تبروا وتتموا " ، اآلٌة"

وا{]البمرة: واختلؾ فً اعراب موضع}   [، على ثبلثة أوجه:ٕٕٗأَْن تَبَرُّ
 موضع }أن{ النصب، وٌكون على ثبلث تمدٌرات:جه االول: الو

 .(٘ٓٙٔ)، والنحاس(ٗٓٙٔ)األول: )فً أن تبّروا( ثم حذؾ )فً( فتعّدى الفعل. لاله الزجاج
 .(2ٓٙٔ)والمهدوي (ٙٓٙٔ)والثانً: )كراهٌة أن تبروا(، ثم حذفت ، ذكره النحاس

 .(1ٓٙٔ)والثالث: )لببل تبّروا(. ذكره النحاس
وذلن على لول الخلٌل والكسابً ، التمدٌر : فً أن تبروا ، فؤضمرت الوجه الثانً: الخفض، 

 .(5ٓٙٔ))فً( وخفضت بها. ذكره النحاس
والثالث: الرفع باالبتداء وحذفت الخبر. والتمدٌر أن تبّروا وتتموا وتصلحوا بٌن الناس أولى أو 

 .(ٓٔٙٔ)[ . ذكره النحاسٕٔأمثل مثل طاَعةٌ َولَْوٌل َمْعُروٌؾ ]دمحم: 
جاج:" والنصب فً )أن( فً هذا الموضع، هو االختٌار عند جمٌع لال الز 
 .(ٔٔٙٔ)النحوٌٌن"

                                                             

 .ٕٙٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 51٘ٔ)
 .5ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 55٘ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٓٓٙٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٔٓٙٔ)
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ،ٗ( تفسٌر الطبري: ٕٓٙٔ)
 .ٕٙٗ/ٗ(:ص 2ٕٖٗ( تفسٌر الطبري)ٖٓٙٔ)
 .51ٕ/ٔ( معانً المرآن: ٗٓٙٔ)
 .12ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٘ٓٙٔ)
 .12ٔ/ٔانظر: معانً المرآن: ( ٙٓٙٔ)
 .51/ٖ(انظر: تفسٌر المرطبً: 2ٓٙٔ)
 .12ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 1ٓٙٔ)
 .12ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 5ٓٙٔ)
 .12ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٓٔٙٔ)
 .55ٕ/ٔ( معانً المرآن: ٔٔٙٔ)
 



ُ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{]البمرة:   [، " أي وهللا سمٌع أللوالكم علٌم ٕٕٗلوله تعالى : } َوَّللاَّ
 .(ٕٔٙٔ)بؤحوالكم"
ُ َسِمٌٌع{ ألٌمانكم. }َعِلٌٌم{ بنٌاتكم"  لال البٌضاوي:"} َوَّللاَّ

(ٖٔٙٔ). 
 .(ٗٔٙٔ)}سمٌع{ أي أللوال العباد، }علٌم{ بنٌاتهم" لال المرطبً: 
 .(٘ٔٙٔ)أي "}سمٌع{ أللوال العباد، }علٌم{ بما ٌصدر منهم"لال الشوكانً:  
لال الطبري: " }وهللا سمٌع{، لما ٌموله الحالُؾ منكم باهلل إذا حلؾ فمال : وهللا ال أبر  

وأٌمانكم، }علٌم{ بما تمصدون وتبتؽون وال أتمً وال أصلح بٌن الناس، ولؽٌر ذلن من لٌلكم 
 ًّ بحلفكم ذلن ، الخٌر ترٌدون أم ؼٌره ؟ ألنً عبلم الؽٌوب وما تضمره الصدور ، ال تخفى عل
خافٌة ، وال ٌنكتم عنً أمر َعلَن فطهر ، أو َخفً فبََطن، وهذا من هللا تعالى ذكره تهدُّد ووعٌٌد. 

هروا بؤلسنتكم من المول ، أو بؤبدانكم من الفعل ، ما ٌمول تعالى ذكره : واتمون أٌها الناس أن تظ
أو تضمروا فً أنفسكم وتعزموا بملوبكم من اإلرادات والنٌات بفعل ما زجرتكم  -نهٌتكم عنه 

فتكموها ، فإنًّ مطَّلع على جمٌع ما تعلنونه أو  عنه ، فتستحموا بذلن منً العموبة التً لد عرَّ
ونه" تُسرُّ
(ٔٙٔٙ). 
 الفوابد:

فوابد اآلٌة: نهً اإلنسان عن جعل الٌمٌن مانعة له من فعل البر، والتموى، واإلصبلح من  - ٔ
بٌن الناس؛ والنهً للتحرٌم إذا كانت مانعة له من واجب؛ ولد صح عن النبً صلى هللا علٌه 

إذا حلفت على ٌمٌن فرأٌت ؼٌرها خٌراً منها فكفر عن ٌمٌنن وابت الذي هو »وسلم لوله: 
 .(ٔ)«خٌر
منها: الحث على البر، والتموى، واإلصبلح بٌن الناس؛ وجهه: أنه إذا كان هللا نهانا أن و - ٕ

 نجعل الٌمٌن مانعاً من فعل البر فما بالن إذا لم ٌكن هنان ٌمٌن.

ومنها: فضٌلة اإلصبلح بٌن الناس؛ لموله تعالى: } وتصلحوا بٌن الناس {؛ فنص علٌه مع  - ٖ
شًء بعد التعمٌم ٌدل على العناٌة به، واالهتمام به؛ وال رٌب أن أنه من البر؛ والتنصٌص على ال

اإلصبلح بٌن الناس من األمور الهامة لما فٌه من رأب الصدع، ولّم الشعث، وجمع الشمل؛ 
فهً توجب المطٌعة بٌن  -وهذا خبلؾ من ٌفعلون ما ٌوجب المطٌعة بٌن الناس، مثل النمٌمة 

 .(ٕ)«ال ٌدخل الجنة نمام»: ؛ ولهذا لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص-الناس 
؛ وما تضمناه من صفة، « العلٌم»و « السمٌع»ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما  - ٗ

 وما تضمناه من حكم، وأثر.
ومنها: تحذٌر اإلنسان من المخالفة؛ وجهه: أنه إذا كان هللا سمٌعاً علٌماً فإٌان أن تخالؾ ما  - ٘

 خالفته بما ٌُسَمع َسِمعن؛ وبما ٌُعلَم َعِلمن؛ فاحذر هللا عّز وجّل. أمرن به؛ فإنن إن
 المرآن

ُ َغفُوٌر  ٌَْمانِكُْم َولَِكْن ٌَُؤاِخذُكُْم بَِما َكَسبَْت لُلُوبُكُْم َوّللا  ُ بِالل ْغِو فًِ أَ ({ َٕٕ٘حِلٌٌم )}اَل ٌَُؤاِخذُكُُم ّللا 
 [ٕٕ٘]البمرة : 
 التفسٌر:

                                                             

 .1ٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔٙٔ)
 .ٓٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖٔٙٔ)
 .55/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗٔٙٔ)
 .ٖٖٓ/ٔ( فتح المدٌر: ٘ٔٙٔ)
 .2ٕٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٙٔٙٔ)

: لول هللا تعالى: )ال ٌإاخذكم هللا فً إٌمانكم(، ٔ، كتاب اإلٌمان والنذور، باب ٗ٘٘أخرجه البخاري ص (ٔ)
ً فرأى ؼٌرها خٌراً ٖ، كتاب اإلٌمان، باب 5ٙ2، وأخرجه مسلم صٕٕٙٙحدٌث رلم  : ندب من حلؾ ٌمٌنا

 .ٕ٘ٙٔ[ 5ٔ] 1ٕٔٗمنها...، حدٌث رلم 
 .٘ٓٔ[ 1ٙٔ] 5ٕٓ: بٌان ؼلظ تحرٌم النمٌمة، حدٌث رلم ٘ٗ ، كتاب اإلٌمان، باب5ٙٙأخرجه مسلم  (ٕ)



بسبب أٌمانكم التً تحلفونها بؽٌر لصد، ولكن ٌعالبكم بما لصَدتْه للوبكم، وهللا ال ٌعالبكم هللا 
 ؼفور لمن تاب إلٌه، حلٌم بمن عصاه حٌث لم ٌعاجله بالعموبة.

ٌَْمانِكُْم {]البمرة:   ُ ِباللَّْؽِو فًِ أَ [، أي : "ال ٌعالبكم هللا ٕٕ٘لوله تعالى:} ال ٌَُإاِخذُكُُم َّللاَّ
 .(2ٔٙٔ)صدر منكم من األٌمان البلؼٌة"وال ٌلزمكم بما 

إذا  -لال الماسمً: " أي : ال ٌعالبكم وال ٌلزمكم بما صدر منكم من األٌمان البلؼٌة  
وهً التً ال ٌمصدها الحالؾ ، بل تجري على لسانه عادة من ؼٌر  -لم تمصدوا هتن حرمته 

 .(1ٔٙٔ)تعمٌد وال لصد إلٌها"
 .(5ٔٙٔ)وهللا"لال ابن عباس:" هً: بلى وهللا، وال  
لالت عابشة : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : هو لول الرجل فً بٌته : " كبل وهللا " و " بلى  

 .(ٕٓٙٔ)وهللا " 
 .(ٕٔٙٔ)و)اللؽو(: معناه فً اللؽة: "الكبلم الذي ال فابدة فٌه وال ٌعتد به" 
ؽى فً كبلمه ، لال الراؼب: " اللؽو : المطروح الذي ال ٌفٌد من الكبلم ، ٌمال : أل 

 : (ٕٕٙٔ)ولؽاً ، ولد ٌمال فً ؼٌره تشبٌهاً ، كمول الشاعر
ٌْْت فً الدٌِة الُحَوارا  كما أَْلؽَ

 .(ٖٕٙٔ)وٌكنً باللؽو عن المبٌح من الكبلم ، وأصله من لؽً العصافٌر" 
 .(ٕٗٙٔ)لال البؽوي: " اللؽو كل مطرح من الكبلم ال ٌعتد به" 
لال الطبري: ": و)اللؽو( من الكبلم فً كبلم العرب ، كّل كبلم كان مذموًما وَسمًَطا  

ال معنى له مهجوًرا ، ٌمال منه : " لؽا فبلن فً كبلمه ٌلؽُو لَْؽًوا " إذا لال لبًٌحا من الكبلم ، 
[ ، ولوله ٘٘ة المصص : ومنه لول هللا تعالى ذكره : ) َوإِذَا َسِمعُوا اللَّْؽَو أَْعَرُضوا َعْنهُ ( ] سور

وا ِكَراًما ( ] سورة الفرلان :  وا بِاللَّْؽِو َمرُّ ٌُْت باسم 2ٕ: ) َوإِذَا َمرُّ [. ومسموع من العرب : " لَؽَ

                                                             

 .ٔٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2ٔٙٔ)
 .ٓٔٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٔٙٔ)
 .2ٕٗ/ٗ(:ص 2ٖٖٗ( تفسٌر الطبري)5ٔٙٔ)
. عن دمحم بن موسى الحرشً لال ، حدثنا حسان بن إبراهٌم الكرمانً لال ، حدثنا 5ٕٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕٓٙٔ)

 طاء.إبراهٌم الصابػ ، عن ع
ز دمحم بن موسى بن نفٌع الحرشً البصري روى عنه الترمذي والنسابً ولال النسابً " صالح " وذكره ابن 

. وكان فً المطبوعة : " الحرسً " وهو تصحٌؾ  1ٕٗحبان فً الثمات ، ووهاه أبو داود وضعفه . مات سنة 
مسروق وسفٌان بن سعٌد الثوري ، . وحسان بن إبراهٌم الكرمانً العنزي لاضً كرمان . روى عن سعٌد بن 

وعنه حمٌد بن مسعدة وؼٌره . لال أحمد : " حدٌثه حدٌث أهل الصدق " . ولال النسابً " لٌس بالموي " مات 
. و " إبراهٌم الصابػ " هو : إبراهٌم بن مٌمون الصابػ ، روى عن عطاء وؼٌره . لال أبو حاتم : "  1ٙٔسنة 

ٌعرندس ، لال أبو داود : كان إذا رفع المطرلة  ٖٔٔه أبو مسلم الخراسانً سنة ال بؤس به ، ٌكتب حدٌثه " . لتل
 فسمع النداء سٌبها .

عن حمٌد بن مسعدة ، عن حسان بن  ٕٖٗ٘رلم :  ٖٗٓ:  ٖهذا ولد روى هذا الحدٌث أبو داود فً سننه 
بػ مولوفا على عابشة وكذلن إبراهٌم . . " ثم لال : " روى هذا الحدٌث داود بن أبً الفرات عن إبراهٌم الصا

رواه الزهري وعبد الملن بن أبً سلٌمان ومالن بن مؽول وكلهم عن عطاء عن عابشة مولوفا " . ورواه مالن 
عن هشام بن عروة عن أبٌه عن عابشة مولوفًا ، كما سٌؤتً فً رواٌات الطبري .  22ٗ:  ٕفً الموطؤ : 

:  ٓٔالباري( واستمصى الحافظ المول فٌه . وانظر سنن البٌهمً فتح  2ٙٗ:  ٔٔورواه البخاري مولوًفا أًٌضا )
 وما بعدها . 1ٗ
 .5ٖٔ/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٕٔٙٔ)
، "عمدة الحفاظ" للسمٌن الحلبً ٙٔٓٔ/ ٕ، "تفسٌر الثعلبً" 25ٖٔ/ ٕ( البٌت لذي الرمة، انظر الدٌوان ٕٕٙٔ)
 مادة "لؽا". وصدر البٌت: 5ٗٓٗ/ 2. "اللسان" ٖٗ/ ٗ
ًُّ فٌها"   " وٌَْهِلُن بٌنها الَمْربِ

 والبٌت لاله ذو الرمة ٌهجو هشام بن لٌس المربً، أحد بنً امرئ المٌس بن زٌد مناة.
 .ٔٙٗ/ٔ(تفسٌر الراؼب: ٖٕٙٔ)
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕٗٙٔ)



ٌْت " ، لال : " أْلؽَى لًَؽا " ، وهً لؽة  فبلن " ، بمعنى أولعت بذكره بالمبٌح. فمن لال : " لَؽَ
 : (ٕ٘ٙٔ)لبعض العرب ، ومنه لول الراجز 

َوَرّبِ أَْسَراِب َحجٌجٍ كُظَّم         َعِن اللَّؽَا َوَرَفِث التََّكلُِّم "
(ٕٔٙٙ) 

لال ابن عثٌمٌن: )اللؽو( فً اللؽة الشًء السالط؛ والمراد به هنا الٌمٌن التً ال  
ِ(؛ )بلى وهللا( فً عرض حدٌثه؛ وٌبٌن ذلن لوله تعالى فً  ٌمصدها الحالؾ، كمول: )ال وَّللاَّ

[ 15المابدة: }ال ٌإاخذكم هللا باللؽو فً أٌمانكم ولكن ٌإاخذكم بما عمدتم األٌمان{ ]المابدة: سورة 
أي نوٌتم عمده؛ و )األٌمان( جمع ٌمٌن؛ وهو المسم؛ والمسم: تؤكٌد الشًء بذكر معظَّم بصٌؽة 

 .(2ٕٙٔ)؛ مثل: )وهللا(، و)باهلل(، و)تاهلل("-هً الواو، والباء، والتاء  -مخصوصة 
 :(1ٕٙٔ) اختلؾ العلماء فً الٌمٌن التً هً لؽو، على ألوال ولد 

أحدها: أن المعنى: ال ٌإاخذكم بما جرى على لسانكم من ذكر اسم هللا ، من ؼٌر لصد الحلؾ ، 
، وابن (5ٕٙٔ)كمول أحدكم : بلى وهللا ، وال وهللا ، ال ٌمصد به الٌمٌن. وهذا لول عابشة

، (ٖ٘ٙٔ)، وعطاء(ٖٗٙٔ)، وأبو صالح(ٖٖٙٔ)ة، وأبو لبلب(ٕٖٙٔ)، وعامر(ٖٔٙٔ)،الشعبً(ٖٓٙٔ)عباس
 .(2ٖٙٔ)، ومجاهد(ٖٙٙٔ)وعكرمة

لال المروزي : "لؽو الٌمٌن التً اتفك العلماء على أنها لؽو هو لول الرجل : ال وهللا  
 . (1ٖٙٔ)، وبلى وهللا ، فً حدٌثه وكبلمه ؼٌر معتمد للٌمٌن وال مرٌدها"
، وابن (5ٖٙٔ)وهذا لول أبً هرٌرةوالثانً: أن اللؽو: ما ٌحلؾ به على الظن ، فٌكون بخبلفه ، 

، (٘ٗٙٔ)، وابن أبً طلحة(ٗٗٙٔ)، والربٌع(ٖٗٙٔ)، ولتادة(ٕٗٙٔ)، والسدي(ٔٗٙٔ)، ومجاهد(ٓٗٙٔ)عباس
، (ٓ٘ٙٔ)، ومكحول(5ٗٙٔ)، وإبراهٌم(1ٗٙٔ)، والحسن(2ٗٙٔ)، وسلٌمان بن ٌسار(ٙٗٙٔ)وٌحٌى بن سعٌد

 . (ٗ٘ٙٔ)، وزرارة بن أوفى(ٖ٘ٙٔ)، وعامر(ٕ٘ٙٔ)، وزٌاد(ٔ٘ٙٔ)وأبً مالن

                                                             

طار . واألسراب جمع سرب : وهو المطٌع أو الطابفة من الم5٘( البٌت لرإبة بن العجاج، انظر: دٌوانه: ٕ٘ٙٔ)
الظباء والشاء والبمر والنساء ، وجعله هذا للحجاج . والحجٌج : الحجاج . وكظم جمع كاظم : وهو الساكت الذي 
أمسن لسانه وأخبت ، من الكظم )بفتحتٌن( وهو مخرج النفس . واللؽا واللؽو : السمط وماال ٌعتد به من كبلم أو 

 ٌمٌن ، وال ٌحصل منه على فابدة وال نفع .
 .ٙٗٗ/ٗالطبري:  ( افسٌرٕٙٙٔ)
 .5ٖ-5ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2ٕٙٔ)
 .55ٖ/ٔ، وصفوة التفاسٌر: 55/ٖوما بعدها، وتفسٌر المرطبً:  2ٕٗ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 1ٕٙٔ)
 .ٖٓٗ-2ٕٗ/ٗ(:ص 1ٕٖٗ)-(2ٖٖٗ(انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٙٔ)
 .2ٕٗ/ٗ(:ص 2ٖٖٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٓٙٔ)
 .ٖٓٗ/ٗ(:ص 1ٖٗٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔٙٔ)
 .ٖٓٗ/ٗ(:ص 1ٖٙٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٖٙٔ)
 .ٖٓٗ/ٗ(:ص 11ٖٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٖٙٔ)
 .ٖٓٗ/ٗ(:ص 15ٖٗ( تفسٌر الطبري)ٖٗٙٔ)
 .ٖٔٗ/ٗ(:ص 5ٖٔٗ(انظر:  تفسٌر الطبري)ٖ٘ٙٔ)
 .ٖٔٗ/ٗ(:ص 5ٕٖٗ(انظر:  تفسٌر الطبري)ٖٙٙٔ)
 .ٕٖٗ/ٗ(:ص ٔٓٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٖٙٔ)
 .55/ٖ( تفسٌر المرطبً: 1ٖٙٔ)
 .ٕٖٗ/ٗ(:صٕٓٗٗسٌر الطبري)( انظر: تف5ٖٙٔ)
 .ٕٖٗ/ٗ(:صٖٓٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٗٙٔ)
 .ٖٖٗ/ٗ(:صٓٔٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٗٙٔ)
 .ٖٙٗ/ٗ(:صٕٗٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٗٙٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٗ(:ص5ٔٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٗٙٔ)
 .ٖٙٗ/ٗ(:صٕ٘ٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٗٙٔ)
 .2ٖٗ/ٗ(:ص1ٕٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٗٙٔ)
 .2ٖٗ/ٗ(:ص1ٕٗٗتفسٌر الطبري) ( انظر:ٙٗٙٔ)
 .ٖٖٗ/ٗ(:ص٘ٓٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٗٙٔ)



التً ٌحلؾ بها صاحبها فً حال الؽضب، على ؼٌر عمد للب  والثالث: أن اللؽو: من األٌمان
 .(ٙ٘ٙٔ)، وطاوس(٘٘ٙٔ)وال عزم ، ولكن ُوْصلةً للكبلم. لاله ابن عباس

 .(2٘ٙٔ):"ال ٌمٌن فً ؼضب" -ملسو هيلع هللا ىلص-واحتجوا بموله  
وهذا  والرابع: أن اللؽو فً الٌمٌن : الحلُؾ على فعل ما نهى هللا عنه ، وترن ما أمر هللا بفعله.

، وعروة (ٔٙٙٔ)، وأبً بكر(ٓٙٙٔ)، وسعٌد بن المسٌب(5٘ٙٔ)، وابن عباس(1٘ٙٔ)لول سعٌد بن جبٌر
 .(ٗٙٙٔ)، والشعبً(ٖٙٙٔ)ومسروق (ٕٙٙٔ)بن الزبٌر
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:" من نذر فٌما ال ٌملن فبل نذر له ، ومن حلؾ  واحتج هإالء بحدٌث 

 .(٘ٙٙٔ)على معصٌة هلل فبل ٌمٌن له ، ومن حلؾ على لطٌعة َرِحٍم فبل ٌمٌَن له " 
وبما روي "عن عابشة لالت : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : من حلؾ على ٌمٌِن لطٌعِة رحم  

 .(ٙٙٙٔ)ه أن ٌحَنث بها وٌرجع عن ٌمٌنه"أو معصٌة هلل ، فبِرُّ 
والخامس: أن اللؽو من األٌمان : كل ٌمٌن وَصل الرجل بها كبلمه ، على ؼٌر لصٍد منه 

إٌجابَها على نفسه. لاله إبراهٌم
 فً رواٌة عروة عنها.  (5ٙٙٔ)، وعابشة(1ٙٙٔ)، ومجاهد(2ٙٙٔ) 

 - بموم ٌنتضلون واستندوا بحدٌث الحسن بن أبً الحسن، لال : "مرَّ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ومع النبً ملسو هيلع هللا ىلص رجل من أصحابه ، فرمى رجل من الموم فمال : أصبت وهللا ،  -ٌعنً : ٌرمون 

                                                                                                                                                                               

 .ٖٖٗ/ٗ(:صٙٓٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٗٙٔ)
 .ٖٗٗ/ٗ(:صٖٔٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٗٙٔ)
 .2ٖٗ/ٗ(:صٖٓٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓ٘ٙٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٗ(:ص2ٔٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ٘ٙٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٗ(:ص1ٔٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ٘ٙٔ)
 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٗ(:صٕٕٗٗانظر: تفسٌر الطبري)( ٖ٘ٙٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٗ(:صٕٔٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ٘ٙٔ)
 .1ٖٗ/ٗ(:صٖٖٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘٘ٙٔ)
 .1ٖٗ/ٗ(:صٖٗٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ٘ٙٔ)
 5ٓٗ/  ٔٔوهذا الحدٌث ذكره الحافظ فً الفتح  . إسناد ه صحٌح،5ٖٗ/ٗ(:ص ٖ٘ٗٗ( أخرجه الطبري)2٘ٙٔ)

وسط ، ثم لال : " وسنده ضعٌؾ " . ولم أجده فً مجمع الزوابد . وإنما ضعفه الحافظ ونسبه للطبرانً فً األ
 بؤنه ذهب إلى تضعٌؾ سلٌمان بن أبً سلٌمان.  -فٌما أرى وهللا أعلم 

 .5ٖٗ/ٗ(:ص ٖٙٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1٘ٙٔ)
 .ٔٗٗ/ٗ(:ص 1ٗٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5٘ٙٔ)
 .ٓٗٗ/ٗ(:ص ٕٗٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٙٙٔ)
 .ٓٗٗ/ٗ(:ص ٕٗٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٙٙٔ)
 .ٓٗٗ/ٗ(:ص ٕٗٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٙٙٔ)
 .ٔٗٗ/ٗ(:ص 2ٗٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٙٙٔ)
 .ٕٗٗ/ٗ(:ص 5ٗٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٙٙٔ)
من طرٌك الحسن  ٖٓٓ:  ٗرواه الحاكم فً المستدرن والحدٌث: . ٕٗٗ/ٗ(:ص ٕ٘ٗٗ( تفسٌر الطبري)٘ٙٙٔ)

 -من طرٌك أحمد بن عبد الحمٌد الحارثً  ٖٕ:  ٓٔالعامري . والبٌهمً فً السنن الكبرى بن علً بن عفان 
كبلهما عن أبً أسامة ، بهذا اإلسناد . ولال الحاكم : " هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه " . وتعمبه الذهبً 

الحارث بن عبد هللا بن عٌاش فمال : " عبد الرحمن : مترون " ولال أبو حاتم : " شٌخ " و " عبد الرحمن بن 
. ومعنى الحدٌث ثابت من أوجه كثٌرة ، مجموًعا ومفرلًا فً  1ٕ2ٖبن أبً ربٌعة " : ثمة كما مضى فً : 

 . 55ٓٙ،  5ٖٕٙ،  21ٔٙ،  21ٓٙ،  2ٖٕٙالمسند : 
.وهذا حدٌث ضعٌؾ جًدا .  فٌه: حارثة بن دمحم : هو حارثة بن أبً ٕٗٗ/ٗ(:ص ٖ٘ٗٗ( تفسٌر الطبري)ٙٙٙٔ)

الرجال دمحم بن عبد الرحمن ٌروي عن جدته أم أبٌه عمرة بنت عبد الرحمن وهو ضعٌؾ جًدا . لال البخاري فً 
" منكر الحدٌث " ولال أحمد : " ضعٌؾ لٌس بشًء "  - ٔٔ، والضعفاء :  2ٗٔ، والصؽٌر :  12/ٔ/ٕالكبٌر 

. والحدٌث لم أجده فً شًء من المراجع  . ولال البخاري فً الصؽٌر : " لم ٌعتد أحمد بحارثة بن أبً الرجال "
. 
 .ٖٗٗ/ٗ(:ص ٗ٘ٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٙٙٔ)
 .ٖٗٗ/ٗ(:ص ٙ٘ٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٙٙٔ)
 .ٖٗٗ/ٗ(:ص 2٘ٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٙٙٔ)



ماة لؽو ال  وأخطؤت! فمال الذي مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص : حنث الرجل ٌا رسول هللا ! لال : كبل أٌمان الرُّ
 .(2ٓٙٔ)كفارة فٌها وال عموبة"

والسادس: أن اللؽو من األٌمان ، ما كان من ٌمٌٍن بمعنى الدعاء من الحالؾ على نفسه : إن لم 
 .(2ٕٙٔ)، وابن زٌد(2ٔٙٔ)ٌفعل كذا وكذا ، أو بمعنى الشرن والكفر. وهذا لول زٌد بن أسلم

 .(2ٗٙٔ)، والضحان(2ٖٙٔ)والسابع: أن اللؽو فً األٌمان : ما كانت فٌه كفارة. لاله ابن عباس
 .(2٘ٙٔ): أن اللؽو من األٌمان : هو ما حنث فٌه الحالؾ ناسًٌا. لاله إبراهٌموالثامن

أن األٌمان البلؼٌة، هً "التً ٌتكلم بها العبد، من ؼٌر لصد منه  -وهللا أعلم-والراجح 
وال كسب للب، ولكنها جرت على لسانه كمول الرجل فً عرض كبلمه: "ال وهللا "و "بلى وهللا 

ٌظن صدق نفسه، وإنما المإاخذة على ما لصده الملب، وفً هذا دلٌل  "وكحلفه على أمر ماض،
 .(2ٙٙٔ)على اعتبار المماصد فً األلوال، كما هً معتبرة فً األفعال"

ٌْمان(:"جمع ٌمٌن ، والٌمٌن الحلؾ ، وأصله أن العرب كانت إذا تحالفت أو   و )األ
تعالدت أخذ الرجل ٌمٌن صاحبه بٌمٌنه ، ثم كثر ذلن حتى سمً الحلؾ والعهد نفسه ٌمٌنا. ولٌل 
: ٌمٌن فعٌل من الٌمن ، وهو البركة ، سماها هللا تعالى بذلن ألنها تحفظ الحموق. وٌمٌن تذكر 

 وتجمع أٌمان وأٌمن ، لال زهٌر :  وتإنث ،
 (22ٙٔ)فتجمع أٌمن منا ومنكم"

[، أي: ولكن ٌعالبكم بما ٕٕ٘لوله تعالى: }َولَِكْن ٌَُإاِخذُكُْم بَِما َكَسَبْت لُلُوبُكُْم{]البمرة:  
 .(21ٙٔ)الترفته لللوبكم بالمصد إلٌه وهً الٌمٌن المعمودة

 .(25ٙٔ)لال الطبري: ٌعنً "ما تعمدت" 
الزجاج:" أي بعزمكم على أال تبروا وأال تتموا، وأن تعتلوا فً ذلن بؤنكم لد لال  
 .(1ٓٙٔ)حلفتم"

 .(1ٔٙٔ)لال الواحدي:" أي: عزمتم ولصدتم، ألن كسب الملب العمد والنٌة" 
 .(1ٕٙٔ)لال الطبرانً:" بما عزمتم ولصدتُم وتعمدتُم؛ ألن َكْسَب الملب العمُد والنٌةُ" 
 .(1ٖٙٔ)ولصدتم إلى الٌمٌن ، وكسب الملب العمد والنٌة"لال البؽوي: " أي عزمتم  
 .(1ٗٙٔ)لال الماسمً: " أي : تعمدته للوبكم فاجتمع فٌه ، مع اللفظ ، النٌة" 
 -بالفتح -لال الحافظ ابن حجر: أي: بما استمر فٌها، واآلٌة وإن وردت فً األٌمان  

معنى، إذ مدار الحمٌمة فٌهما على واضح لبلشتران فً ال -بالكسر  -فاالستدالل بها فً اإِلٌمان 
 .(1ٙٙٔ()1٘ٙٔ)عمل الملب

                                                             

عن هذا الموضع . ولال : "  2ٕ٘:  ٔ. وهذا الحدٌث نمله ابن كثٌر ٖٗٗ/ٗ(:ص 1٘ٗٗ( تفسٌر الطبري)2ٓٙٔ)
، عن الحسن " ولعله أعجبه الجناس والسجع أما المرسل فإنه ضعٌؾ ، لجهالة الواسطة بعد  هذا مرسل حسن

 ولم ٌنسبه لؽٌر الطبري . 5ٕٙ:  ٔالتابعً كما هو معروؾ . ونمله السٌوطً أًٌضا 
 .ٗٗٗ/ٗ(:ص 5٘ٗٗ(انظر: تفسٌر الطبري)2ٔٙٔ)
 .٘ٗٗ/ٗ(:ص ٕٙٗٗ(انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٙٔ)
 .٘ٗٗ/ٗ(:ص ٖٙٗٗ(انظر: تفسٌر الطبري)2ٖٙٔ)
 .٘ٗٗ/ٗ(:ص ٗٙٗٗ(انظر: تفسٌر الطبري)2ٗٙٔ)
 .ٙٗٗ/ٗ(:ص ٘ٗٗ( تفسٌر الطبري)2٘ٙٔ)
 .ٔٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2ٙٙٔ)
 .ٕٓٔ-ٔٓٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 22ٙٔ)
 .ٖٕٓ/ٔ( انظر: فتح المدٌر: 21ٙٔ)
 .5ٗٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 25ٙٔ)
 .55ٕ/ٔ( معانً المرآن: 1ٓٙٔ)
 .55ٔ/ٗ( التفسٌر البسٌط: 1ٔٙٔ)
 .٘ٙٔ/ٔالطبرانً: ( تفسٌر 1ٕٙٔ)
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 1ٖٙٔ)
 .ٓٔٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٗٙٔ)



لال الشنمٌطً: " لم ٌصرح هنا بالمراد بما كسبته للوبهم ولم ٌذكر هنا ما ٌترتب على  
ذلن إذا حنث ولكنه بٌن فً سورة المابدة أن المراد بما كسبت الملوب هو عمد الٌمٌن بالنٌة 

كفارة هً : إطعام عشرة مساكٌن أو كسوتهم أو والمصد وبٌن أن البلزم فً ذلن إذا حنث 
 ُ تحرٌر رلبة ومن عجز عن واحد من الثبلثة فصوم ثبلثة أٌام وذلن فً لوله : }اَل ٌَُإاِخذُكُُم َّللاَّ

ٌَْماَن فََكفَّاَرتُهُ إِْطعَاُم َعَشَرةِ  ٌَْمانِكُْم َولَِكْن ٌَُإاِخذُكُْم بَِما َعمَّْدتُُم اأْلَ َمَساِكٌَن ِمْن أَْوَسِط َما بِاللَّْؽِو فًِ أَ
ٌَْمانِكُْم إِذَا تُْطِعُموَن أَْهِلٌكُْم أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِرٌُر َرلَبٍَة فََمْن لَْم ٌَِجْد فَِصٌَاُم ثبََلثَِة أٌََّاٍم ذَِلَن َكفَّ  اَرةُ أَ

ٌَا ُ لَكُْم آ ٌَْمانَكُْم َكذَِلَن ٌُبٌَُِّن َّللاَّ  .(12ٙٔ)["15تِِه لَعَلَّكُْم تَْشُكُروَن{ ]المابدة : َحلَْفتُْم َواْحفَظُوا أَ
ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً المعنى الذي أوعد هللا تعالى بموله : }َولَِكْن ٌَُإاِخذُكُْم بَِما  

 :(11ٙٔ)[، عباَده أنه مإاخذهم به، وفً ذلن ألوالَٕٕ٘كَسبَْت لُلُوبُكُْم {]البمرة:
ه مإاخذتهم به : هو حلؾ الحالؾ منهم على كذب وباطل. أحدها: أن المعنى الذي أوعد هللا عبادَ 

 . (5ٕٙٔ)، وعطاء(5ٔٙٔ)، ومجاهد(5ٓٙٔ) ، وإبراهٌم(15ٙٔ)لاله ابن عباس
لال الطبري: " والواجب على هذا التؤوٌل أن ٌكون لوله تعالى ذكره : }ولكن  

إنما تلزم وأن تكون الكفارة  -ٌإاخذكم بما كسبت للوبكم{، فً اآلخرة بها بما شاء من العموبات 

                                                                                                                                                                               

. ومراد الحافظ هنا بٌان أن التصدٌك اللسانً لٌس بكاؾ لٌوجد اإلٌمان فً االصطبلح 15/ٔ(الفتح: 1٘ٙٔ)
الشرعً، بل ال بد أن ٌنضم إلى ذلن عمل الملب وهو: خوفه ومحبته ورجاإه وتوكله... ونحو ذلن، هذا 

 افة إلى لول الملب وهو التصدٌك، وعمل الجوارح، انظر: الهامش السابك. باإلض
( ولال لبل ذلن: " اإِلٌمان بالمول وحده ال ٌتم إال بانضمام االعتماد إلٌه، واالعتماد فعل الملب". ولد 1ٙٙٔ)

الملب فمط وإن جعلت الكرامٌة: اإلٌمان لول اللسان وإن خالفه اعتماد الملب، والجهمٌة: جعلت اإلٌمان اعتماد 
خالفه اللسان، والمرجبة لالوا: هو اعتماد الملب ولول اللسان، والمعتزلة والخوارج لالت: هو حمٌمة واحدة من 
االعتماد والنطك والعمل إذا ذهب بعضه ذهب كله، وأهل السنة وسلؾ األمة؛ ٌجعلونه حمٌمة مركبة من المول 

ولول اللسان وهو النطك. والعمل عندهم: عمل الملب كالمحبة  والعمل فالمول عندهم: لول الملب وهو التصدٌك،
والخوؾ والرجاء والتوكل والتوبة... الخ وعمل الجوارح، وهذا ال ٌعنً عندهم أن اإلٌمان ال ٌحصل إال بفعل 
ً مع تخلؾ بعض العمل، لكنه ٌنمص من إٌمانه بممدار ما نمص من عمله.  العمل كله، بل لد ٌكون العبد مإمنا

ا ٌَْدُخِل اإِلٌَماُن فًِ لُلُوبِكُْم﴾ -عز وجل-األدلة الدالة ألهل السنة على أن اإلٌمان تصدٌك بالملب لولهومن  : ﴿َولَمَّ
سُوُل ال ٌَْحُزْنَن الَِّذٌَن ٌَُساِرعُوَن فًِ اْلكُْفِر ِمَن الَِّذٌَن لَالُوا آَمنَّا بِ ٗٔ]الحجرات: اِهِهْم ؤَْفوَ [، ولوله تعالى: ﴿ٌَا أٌََُّها الرَّ

: ﴿فَبل -عز وجل-[، ومن األدلة الدالة لهم على أن اإلٌمان عمل بالملب لولهَٔٗولَْم تُْإِمْن لُلُوبُُهْم﴾ ]المابدة:
ِ فَتََوكَّلُوا ِإْن كُنتُْم ُمْإِمنٌِنَ -سبحانه-[، ولوله2٘ٔتََخافُوهُْم َوَخافُوِن ِإْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن﴾ ]آل عمران: ﴾ : ﴿َوَعلَى َّللاَّ

َنا﴾ -عز وجل-[ ومن األدلة الدالة لهم على أن اإلٌمان لول باللسان لولهٖٕ]المابدة: ٌْ ِ َوَما أُنِزَل ِإلَ : ﴿لُولُوا آَمنَّا بِاّللَّ
ٌْكُْم﴾ ]العنكبوت:ٖٙٔ]البمرة: َنا َوأُْنِزَل إِلَ ٌْ دالة لهم [. ومن األدلة الٙٗ[ ولوله سبحانه: ﴿َولُولُوا آَمنَّا بِالَِّذي أُْنِزَل إِلَ

واللفظ له:  ٖ٘رلم:  ٖٙ/ٔ، ومسلم: 5رلم:  2ٙ/ٔ: -فتح-على أن اإلٌمان عمل بالجوارح لوله ملسو هيلع هللا ىلص: عند البخاري
)اإلٌمان بضع وسبعون شعبة، فؤفضلها لول ال إله إال هللا، وأدناها إماطة األذى عن الطرٌك، والحٌاء شعبة من 

)أتدرون ما  2ٔرلم:  ٙٗ/ٔ، ومسلم: ٖ٘رلم:  2٘ٔ/ٔ: -فتح- لوفد عبد المٌس عند البخارياإلٌمان(. ولوله ملسو هيلع هللا ىلص
اإلٌمان باهلل وحده؟ لالوا: هللا ورسوله أعلم، لال: شهادة أن ال إله إال هللا وأن دمحماً رسول هللا، وإلام الصبلة، 

)من رأى  2ٗرلم:  5ٙ/ٔملسو هيلع هللا ىلص عند مسلم:  وإٌتاء الزكاة، وصٌام رمضان، وأن تعطوا من المؽنم الخمس(. ولوله
منكم منكراً فلٌؽٌره بٌده، فإن لم ٌستطع فبلسانه، فإن لم ٌستطع فبملبه وذلن أضعؾ اإلٌمان(. وانظر: اإلٌمان 

، التمهٌد البن عبد 2ٕٔ/ٔ، شرح أصول اعتماد أهل السنة لبللكابً: 5ٖٕ-5ٕٕو:  ٖٙٔ-ٕٙٔالبن تٌمٌة: 
، 2ٗٗ/ٕ، شرح الطحاوٌة البن أبً العز: 2ٖٓ/ٔ، شرح السنة لعبد هللا بن اإلمام أحمد: ٖٕٗو:  1ٖٕ/5البر: 

، منهج الحافظ ابن ٙٔ-٘ٔ، نوالض اإلٌمان المولٌة والعملٌة د. العبد اللطٌؾ: ٓٗ-1ٖ/ٔشرح السنة للبؽوي: 
هنا أنه -رحمه هللا-افظ ابن حجر. وال ٌفهم من كبلم الح5ٖٗ-5ٖٖحجر فً العمٌدة من خبلل الفتح لدمحم كندو: 

)والجامع بٌن اآلٌة والحدٌث أن األعمال مع  ٙٙ/ٌٔمول بخروج العمل من مسمى اإلٌمان إذ لال فً الفتح: 
 . 51/ٔانضمامها إلى التصدٌك داخلة فً مسمى البر كما هً داخلة فً مسمى اإلٌمان(، وانظر الفتح: 

 .5ٙ/ٔ( أضواء البٌان: 12ٙٔ)
 وما بعدها. 5ٗٗ/ٗالطبري:  ( انظر: تفسٌر11ٙٔ)
 .ٓ٘ٗ/ٗ(:ص 5ٙٗٗ( تفسٌر الطبري)15ٙٔ)
 .5ٗٗ/ٗ(:ص ٙٙٗٗ( تفسٌر الطبري)5ٓٙٔ)
 .ٓ٘ٗ/ٗ(:ص 2ٓٗٗ( تفسٌر الطبري)5ٔٙٔ)
 .ٔ٘ٗ-ٓ٘ٗ/ٗ(: ص2ٕٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٙٔ)



الحالؾ فً األٌمان التً هً لؽو. وكذلن روي عن علً بن أبً طلحة ، عن ابن عباس : أنه 
كان ال ٌرى الكفارة إال فً األٌمان التً تكون لؽًوا ، فؤما ما كسبته الملوب وعمدت فٌه على اإلثم 

ذ كان ذلن تؤوٌَل ، فلم ٌكن ٌوجُب فٌه الكفارة. ولد ذكرنا الرواٌة عنهم بذلن فٌما مضى لبل، وإ
 ُ اآلٌة عندهم ، فالواجب على مذهبهم أن ٌكون معنى اآلٌة فً سورة المابدة : }اَل ٌَُإاِخذُكُُم َّللاَّ

ٌَْماَن فََكفَّاَرتُهُ إِْطعَاُم َعَشَرةِ َمَساكِ  ٌَْمانِكُْم َولَِكْن ٌَُإاِخذُكُْم بَِما َعمَّْدتُُم اأْلَ َما  ٌَن ِمْن أَْوَسطِ بِاللَّْؽِو فًِ أَ
ٌَْمانِكُْم إِذَا تُْطِعُموَن أَْهِلٌكُْم أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِرٌُر َرلَبٍَة فََمْن لَْم ٌَِجْد فَِصٌَاُم ثبََلثَِة أٌََّاٍم ذَِلَن َكفَّ  اَرةُ أَ

َمانَكُْم{ ]المابدة :  ٌْ  [، وبنحو ما ذكرناه عن ابن عباس من المول فً ذلن ،15َحلَْفتُْم َواْحفَظُوا أَ
كان سعٌد بن جبٌر والضحان بن مزاحم وجماعة أخر ؼٌرهم ٌمولون ، ولد ذكرنا الرواٌة عنهم 

 .(5ٗٙٔ)"(5ٖٙٔ)بذلن آنفًا
والثانً: أن المعنى الذي أوعد هللا تعالى عباَده المإاخذةَ بهذه اآلٌة ، هو حلؾ الحالؾ على 

ي ٌحلؾ به الحالؾ وهو باطل ٌعلمه باطبل. وفً ذلن أوجب هللا عندهم الكفارة ، دون اللؽو الذ
مخطا فً حلفه ، ٌحسب أن الذي حلؾ علٌه كما حلؾ ، ولٌس ذلن كذلن. وهذا لول 

 نحو ذلن. (51ٙٔ)، والحكم(52ٙٔ)، وروي عن عطاء(5ٙٙٔ)، والربٌع(5٘ٙٔ)لتادة
هوا تؤوٌل مإاخذة هللا عبَده على ما كسبه   لال الطبري: " وكؤنَّ لابلً هذه الممالة ، وجَّ

 .(55ٙٔ)الفاجرة ، إلى أنها مإاخذةٌ منه له بها بإلزامه الكفارة فٌه"للبه من األٌمان 
والثالث:أن لذلن معنٌان : أحدهما مإاخذ به العبد فً حال الدنٌا بإلزام هللا إٌاه الكفارةَ منه ، 

 .(2ٓٓٔ) واآلخر منهما مإاخذٌ به فً اآلخرة إال أن ٌعفو. وهذا معنى لول السدي
ه تؤوٌل لوله : }ولكن ٌإاخذكم بما كسبت لال الطبري: " وكؤنَّ لابل ه  ذه الممالة ، وجَّ

ه إلٌه تؤوٌل لوله : }ولكن ٌإاخذكم بما عمدتم األٌمان{، وجعل لوله : "  للوبكم{، إلى ؼٌر ما وجَّ
بما كسبت للوبكم " ، الؽموَس من األٌمان التً ٌحلؾ بها الحالؾ على علم منه بؤنه فً حلفه بها 

مدتم األٌمان{، الٌمٌَن التً ٌستؤنؾ فٌها الِحنث أو البرَّ ، وهو فً حال ولوله :}بما ع -مبطل 
حلفه بها عازم على أن ٌبرَّ فٌها"
(ٔ2ٓٔ). 

 .(2ٖٓٔ) ، وابن زٌد(2ٕٓٔ) والرابع: أنه اعتماد الشرن باهلل والكفر. وهذا لول زٌد بن اسلم
من األٌمان والصواب: "إن هللا تعالى ذكره أوعد عباده أن ٌإاخذهم بما كسبت للوبهم  

، فالذي تكسبه للوبهم من األٌمان هو ما لصدته وعزمت علٌه على علم ومعرفة منها بما تمصده 
 وترٌده ، وذلن ٌكون منها على وجهٌن : 

أحدهما : على وجه العزم على ما ٌكون به العازم علٌه فً حال عزمه بالعزم علٌه آثًما ، 
ذلن كالحالؾ على الشًء الذي لم ٌفعله أنه لد فعله ، وبفعله مستحًما المإاخذةَ من هللا علٌها. و

وعلى الشًء الذي لد فعله أنه لم ٌفعله ، لاصًدا لٌَِل الكذب،  وذاكًرا أنه لد فعل ما حلؾ علٌه 
إن كان من أهل  -أنه لم ٌفعله ، أو أنه لم ٌفعل ما حلؾ علٌه أنه لد فعل. فٌكون الحالؾ بذلن 

مشٌبة هللا ٌوم المٌامة ، إن شاء واخذه به فً اآلخرة ، وإن شاء عفا فً  -اإلٌمان باهلل وبرسوله 
عنه بتفضله ، وال كفارة علٌه فٌها فً العاجل ، ألنها لٌست من األٌمان التً ٌحنث فٌها. وإنما 

                                                             

 .ٕٗٗ-5ٖٗ/ٗ(  انظر: تلن األخبار فً تفسٌر الطبري: 5ٖٙٔ)
 . ٔ٘ٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 5ٗٙٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٗ(:ص 2ٖٗٗالطبري) ( انظر: تفسٌر5٘ٙٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٗم(:ص 2ٖٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٙٙٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٗم(:ص 2ٗٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)52ٙٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٗم(:ص 2ٗٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)51ٙٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 55ٙٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٗ(:ص 2٘ٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٓٓٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٓٔٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٗ:ص (2ٙٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٓٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٗ(:ص 22ٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٖٓٔ)



تجب الكفارة فً األٌمان بالحنث فٌها. والحالؾ الكاذب فً ٌمٌنه ، لٌست ٌمٌنه مما ٌُتْبََدأ فٌه 
 زم فٌه الكفارة. الحنث ، فتل

والوجه اآلخر منهما : على وجه العزم على إٌجاب عمد الٌمٌن فً حال عزمه على ذلن. فذلن 
مما ال ٌإاخذ به صاحبه حتى ٌحنث فٌه بعد حلفه. فإذا حنِث فٌه بعد حلفه ، كان مإاخذا بما كان 

جعلها هللا كفارةً  فً العاجل بالكفارة التً -من الحلؾ باهلل على إثم وكِذب  -اكتسبه للبه 
 .(2ٓٗٔ)لذنبه"

ُ َؼفُوٌر َحِلٌٌم {]البمرة:   [، أي :وهللا " ؼفور لعباده ، حلٌم ٕٕ٘لوله تعالى:} َوَّللاَّ
 .(2ٓ٘ٔ)علٌهم"
 .(2ٓٙٔ)لال الصابونً: "أي واسع المؽفرة ال ٌعاجل عبادة بالعموبة" 

صفتان البمتان بما ذكر من طرح المإاخذة ، إذ هو باب رفك  لال المرطبً: " 
 .(2ٓ2ٔ)"وتوسعة

أي حٌث لم ٌإاخذكم بما تمولونه بؤلسنتكم من دون عمد ولصد  لال الشوكانً: " 
 .(2ٓ1ٔ)وآخذكم بما تعمدته للوبكم وتكلمت به ألسنتكم وتلن هً الٌمٌن المعمودة الممصودة"

فٌما لَؽَْوا من أٌمانهم التً أخبر هللا تعالى ذكره أنه  لال الطبري: "}وهللا ؼفوٌر{ لعباده 
ال ٌإاخذهم بها ، ولو شاء َواخذهم بها ولما واخذهم به فكفَّروها فً عاجل الدنٌا بالتكفٌر فٌه ،  
ولو شاء واخذهم فً آجل اآلخرة بالعموبة علٌه ، فساتر علٌهم فٌها ،  وصافح لهم بعفوه عن 

من ذنوبهم، }حلٌٌم{ فً تركه معاجلة أهل معصٌته العموبةَ على العموبة فٌها ، وؼٌر ذلن 
 .(2ٓ5ٔ)معاصٌهم"
 .(2ٔٓٔ)لال ابن عثٌمٌن: ")الحلٌم(: هو الذي ٌإخر العموبة عن مستحمها" 
لال الواحدي:" معنى الحلم فً كبلم العرب: األناة والسكون، والعرب تمول: ضع  

السٌر. ومنه الحلم؛ ألنه ٌرى فً حال  الهودج على أحلم الجمال، أي: على أشدها تإدة فً
السكون، وحلمة الثدي ألنها تحلم المرتضع، أي: تسكنه، والحلمة: المراد، مشبهة بحلمة الثدي، 

 .(2ٔٔٔ)ومعنى الحلٌم فً صفة هللا: الذي ال ٌعجل بالعموبة، بل ٌإخر عموبة الكافرٌن والعصاة"
الؽضب، وجمعه أحبلم، لال هللا  لال الراؼب:" )الحلم(: ضبط النفس والطبع عن هٌجان 

[ لٌل معناه: عمولهم، ولٌس الحلم فً الحمٌمة هو ٕٖتعالى: }أم تؤمرهم أحبلمهم{ ]الطور: 
 .(2ٕٔٔ)العمل، لكن فسروه بذلن لكونه من مسببات العمل"

لال السمٌن الحلبً: ")الحلم(: أصله ضبط عن هٌجان الؽضب، وإذا ورد فً صفات هللا  
 .(2ٖٔٔ)ستفزه عصٌان العصاة، وال ٌستخفه الؽضب علٌهم"فمعناه: الذي ال ٌ

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: عدم مإاخذة العبد بما لم ٌمصده فً لفظه؛ وهذه الفابدة لاعدة عظٌمة  - ٔ

ٌترتب علٌها مسابل كثٌرة؛ منها لو جرى لفظ الطبلق على لسانه بؽٌر لصد لم تطلك امرأته؛ 
امرأته؛ ولو لال كفراً فً حال فرح شدٌد لم ٌكفر، كما ولو طلك فً حال ؼضب شدٌد لم تطلك 

                                                             

 .٘٘ٗ-ٗ٘ٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٓٗٔ)
 .ٗٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2ٓ٘ٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٓٙٔ)
 .ٕٓٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٓ2ٔ)
 .ٖٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: 2ٓ1ٔ)
 .٘٘ٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٓ5ٔ)
 .5ٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2ٔٓٔ)
/ ٕ، "اللسان" 1ٔ٘ - ٙٔ٘/ ٔ، وعمدة الحفاظ:  5ٓ1/ ٔ، وانظر: هذٌب اللؽة: ٕٓٓ/ٗ( التفسٌر البسٌط: 2ٔٔٔ)

525 - 51ٕ. 
 .ٖٙٔ(المفردات: 2ٕٔٔ)
 .ٙٔ٘/ ٔ(عمدة الحفاظ: 2ٖٔٔ)



ُ أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم...»فً حدٌث:  الحدٌث؛ ولو أكره على كلمة الكفر فمالها  (ٖ)«ّللَّ
 وللبه مطمبن باإلٌمان لم ٌكفر؛ وأمثلتها كثٌرة.

ولكن ٌإاخذكم بما كسبت ومن فوابد اآلٌة: أن المدار على ما فً الملوب؛ لموله تعالى: }  - ٕ
 للوبكم {.

ومنها: أن للملوب كسباً، كما للجوارح؛ فؤما ما حدَّث به اإلنسان نفسه دون اطمبنان إلٌه  - ٖ
إن هللا تجاوز عن أمتً »فإنه ال ٌإاخذ به؛ ألنه لٌس بعمل؛ ولهذا جاء فً الحدٌث لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(ٔ)«و تتكلمما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أ
؛ وما تضمناه من « الحلٌم»، و « الؽفور»ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن؛ وهما  - ٗ

 وصؾ، وحكم.
 ومنها: اإلشارة إلى أن من مؽفرة هللا وحلمه أن أسمط المإاخذة باللؽو فً األٌمان. - ٘
؛ ألنه حلٌم؛ فٌكون ومنها: أن ال نٌؤس من رحمة هللا؛ ألنه ؼفور؛ وأن ال نؤمن مكر هللا - ٙ

 العبد سابراً إلى هللا بٌن الرجاء والخوؾ.
 

 المرآن
َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم ) ({ ]البمرة : ٕٕٙ}ِللَِّذٌَن ٌُْإلُوَن ِمْن نَِسابِِهْم تََربُُّص أَْربَعَِة أَْشُهٍر فَإِْن فَاُءوا فَإِنَّ َّللاَّ

ٕٕٙ] 
 التفسٌر:

انتظار أربعة أشهر، فإن رجعوا لبل فوات األشهر للذٌن ٌحلفون باهلل أن ال ٌجامعوا نساءهم، 
 األربعة، فإن هللا ؼفور لما ولع منهم من الحلؾ بسبب رجوعهم، رحٌم بهم.

فً سبب نزول اآلٌة: لال لتادة: "كان أهل الجاهلٌة ]ٌعدون[اإلٌبلء طبللا فحد لهم أربعة أشهر، 

. (2ٔٗٔ)ر ولم ٌفا بها فهً تطلٌمه"فإن فاء فٌها كفر ٌمٌنه وكانت امرأته، وإن مضت أربعة أشه
 .(2ٔ2ٔ)، والواحدي(2ٔٙٔ)، وذكر الثعلبً(2ٔ٘ٔ)وأخرجه الطبري

[، أي: "للذٌن ٌحلفون على ترن ٕٕٙ{]البمرة:ِللَِّذٌَن ٌُْإلُوَن ِمْن نَِسابِِهمْ } لوله تعالى : 
 .(2ٔ1ٔ)وطء زوجاتهم"

 .(2ٔ5ٔ)للذٌن ٌإلون أن ٌعتزلوا من نسابهم" لال الطبري: " 
الماوردي:" وفً الكبلم حذؾ ، تمدٌره : للذٌن ٌإلون أن ٌعتزلوا من نسابهم لكنه لال  

 .(2ٕٓٔ)إنما دل علٌه ظاهر الكبلم"
ٌحتمل أن تكون لئلباحة؛ وٌحتمل أن تكون للتولٌت؛  ِللَِّذٌَن{و)البلم( فً لوله تعالى } 

 .(2ٕٔٔ)اً بؤربعة أشهرٌعنً: أنه ٌباح للمولٌن أن ٌتربصوا أربعة أشهر؛ أو أن لهم ولتاً محدد
 .(2ٕٕٔ){ أي: "ٌحلفون". لاله سعٌد بن جبٌرٌُْإلُونَ و} 

                                                             
، ٖ٘ٔٔ، وأخرجه مسلم ص1ٖٓٙ: التوبة، حدٌث رلم ٗ، كتاب الدعوات، باب ٖٔ٘أخرجه البخاري ص (ٖ)

 .2ٕ٘ٙ[ ٕ] 5ٖ٘ٙ: فً الحض على التوبة...، حدٌث رلم ٔكتاب التوبة، باب 
، 5ٕٙ٘: الطبلق فً اإلؼبلق والكره...، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب الطبلق، باب ٘٘ٗأخرجه البخاري فً  (ٔ)

: تجاوز هللا عن حدٌث النفس والخواطر بالملب إذا لم تستمر، 1٘، كتاب اإلٌمان، باب 55ٙوأخرجه مسلم ص
 .2ٕٔ[ ٕٔٓ] ٖٖٔحدٌث رلم 

 ،25٘/ٔ( العجاب: 2ٔٗٔ)
 . من طرٌك سعٌد.1٘ٗ/ٗ(:ص51٘ٗ(انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ٘ٔ)
 . من طرٌك سعٌد.1ٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: 2ٔٙٔ)
 عطاء عن ابن عباس.. من طرٌك 25( انظر: أسباب النزول: 2ٔ2ٔ)
 .5٘/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2ٔ1ٔ)
 .ٙ٘ٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٔ5ٔ)
 .11ٕ/ٔ( النكت والعٌون: 2ٕٓٔ)
 .5٘/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:2ٕٔٔ)
 .ٙ٘ٗ/ٗ(/ص 21ٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٕٔ)



و)األلٌة(: الحلؾ، ٌمال : آلى فبلن ٌُْإلً إٌبلء وألٌَّة ، كما لال لال الطبري: " 
 :(2ٕٖٔ)الشاعر

ٌْنَا َمْن تََؽٌََّب فً تَُراٍب         َوأَْحَنثْنَا أَلٌَّةَ ُمْمِسِمٌنَا   َكفَ
 :  (2ٕٗٔ)"أَْلوة وأُْلوة " ، كما لال الراجزوٌمال : 

 ٌَا أُْلَوةٌ َما أُْلَوةٌ َما أُْلَوتًِ 
 .(2ٕ٘ٔ)ولد حكً عنهم أًٌضا أنهم ٌمولون : )إلوة( مكسورة األلؾ" 

 :  (2ٕٙٔ)[، ولال الشاعرٕٕومنه لوله تعالى: }َواَل ٌَؤْتَِل أُولُو اْلفَْضِل ِمْنكُْم{ ]النور : 
 لصٌدة      تكون وإٌاها بها مثبل بعديفآلٌت ال أنفن أحدو 

 : (2ٕ2ٔ)ولال آخر
 للٌل األالٌا حافظ لٌمٌنه      وإن سبمت منه األلٌة برت

 :  (2ٕ1ٔ)ولال ابن درٌد
 ألٌة بالٌعمبلت ٌرتمً        بها النجاء بٌن أجواز الفبل

ها؛ و}ِمن{: لٌل إنها بمعنى )عن(؛ ٌعنً ٌحلفون عن وطء نسابهم؛ ولٌل: إنها على باب 
 .(2ٕ5ٔ)؛ و} نسابهم { أي زوجاتهم-ٌعنً: الحلؾ  -فهً مبٌنة لموضع اإلٌبلء 

ولرأ عبد َّللاَّ : }للذٌن آلوا من نسابهم{، ٌمال: آلَى ٌُْإِلً إٌِبَلًء، َوتَؤَلَّى تَؤَلًٌِّا، َوابْتََلى  
ٌَؤْتَِل أُولُوا اْلفَْضِل ِمْنكُْم{]النور:  [.ٕٕابْتِبَلًء، أي: حلؾ، ومنه:}َوال 

ًّ وابن عباس : }ٌمسمون من نسابهم{"  ولرأ أب
(ٔ2ٖٓ) . 

 .(2ٖٔٔ)لال المرطبً:"ومعلوم أن ٌمسمون، تفسٌر ٌإلون" 
 .(2ٖٕٔ)[،  أي "انتظار أربعة أشهر"ٕٕٙلوله تعالى : } تََربُُّص أَْربَعَِة أَْشُهٍر {]البمرة:  
}لُْل تََربَُّصوا فَإِّنًِ  ، ومنه لوله تعالى(2ٖٖٔ)لال البؽوي: "والتربص : التثبت والتولؾ" 

 [، أي انتظروا.َٖٔمعَكُْم ِمَن اْلُمتََربِِّصٌَن{ ]الطور : 
وإن خالفه  -شبٌه بـ)الصبر( لموافمته إٌاه فً الحروؾ  لال ابن عثٌمٌن: ")والتربص( 
ر؛ ؛ و)الصبر( بمعنى حبس النفس، وانتظارها؛ } أَْربَعَِة أَْشُهٍر{ أي مدة أربعة أشه-فً الترتٌب 

 .(2ٖٗٔ)فٌنتظرون لمدة أربعة أشهر ابتداًء من إٌبلبهم"
لال المرطبً: "ولد آلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص وطلك ، وسبب إٌبلبه سإال نسابه إٌاه من النفمة ما  

. ولٌل : ألن زٌنب ردت علٌه هدٌته ، فؽضب صلى هللا (2ٖ٘ٔ)لٌس عنده ، كذا فً صحٌح مسلم
 .(2ٖٙٔ)بن ماجة"علٌه وسلم فآلى منهن ، ذكره ا

                                                             

 .  ولم أجد لابله.ٙ٘ٗ/ٗ( البٌت من شواهد الطبري:2ٕٖٔ)
 ولم أتعرؾ على لابله. .ٙ٘ٗ/ٗ( البٌت من شواهد الطبري: 2ٕٗٔ)
 .ٙ٘ٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٕ٘ٔ)
 .5٘/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:2ٕٙٔ)
، وفٌه: فإن سبمت، بدل: وإن صدرت، لوله: االلٌّة: أي: الٌمٌن، 1٘( البٌت لكثٌر، وهو فً دٌوانه: 2ٕ2ٔ)

 وجمعها: أالٌا، انظر: تاج العروس)أال(.
 شرحه: أٌة بالٌعمبلت: أي: لسما بالٌعمبلت. ، ولال ف1ًٕ( شرح ممصورة ابن درٌد للتبرٌزي:2ٕ1ٔ)
، -رضً هللا عنه-. ونسبها هو والرازي البن مسعود5ٕٗ/ٙ، ومفاتٌح الؽٌب: 1ٕٙ/ٔ( انظر: والكشاؾ: 2ٕ5ٔ)

 ، لراءة ابن مسعود:البلبً ألُوا.ٖٔوذكر ابن خالوٌة فً المراءات الشاذة:
، ٕٕٙ/ٗ، واإلشراؾ البن المنذر:ٖٔخالوي: ، والمراءات الشاذة البنٕٖٓ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 2ٖٓٔ)

 .ٕٓٔ/ٖ،  وتفسٌر المرطبً: 5ٕٗ/ٙ، ومفاتٌح الؽٌب: 1ٕٙ/ٔوالكشاؾ: 
 .ٕٓٔ/ٖ(تفسٌر المرطبً: 2ٖٔٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2ٖٕٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ(تفسٌر البؽوي: 2ٖٖٔ)
 .5٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2ٖٗٔ)
 (.٘ٔ٘ٗٔد)(، من حدٌث جابر رضً هللا عنه. وهو عند أحم21ٗٔ( برلم)2ٖ٘ٔ)
 .ٖٓٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٖٙٔ)



واختلؾ أهل التفسٌر فً صفة الٌمٌن التً ٌكون بها الرجل مولًٌا من امرأته، على  
 :(2ٖ2ٔ)ألوال

حال ؼضب  -أحدها:أن الٌمٌن التً ٌكون بها الرجل مولًٌا من امرأته : أن ٌحلؾ علٌها فً 
رار  ، وعلى  أن ال ٌجامعها فً فرجها، فؤما إن حلؾ على ؼٌر وجه اإلضرار -على وجه الّضِ

، (2ٖ5ٔ)، وابن عباس(2ٖ1ٔ)-كرم هللا وجهه-ؼٌر ؼضب ، فلٌس هو مولًٌا منها. علً
 .(2ٕٗٔ)،  وابن شهاب(2ٗٔٔ)وعطاء (2ٗٓٔ)والحسن

لال الطبري: " وعلة من لال : " إنما اإلٌبلء فً الؽضب والَضرار " : أّن هللا تعالى  
ل فً اإلٌبلء مخرًجا للمرأة من  َعْضل الرجل وضراره إٌاها ،  ذكره إنما جعل األجَل الذي أجَّ

فٌما لها علٌه من ُحسن الصحبة والِعشرة بالمعروؾ. وإذا لم ٌكن الرجل لها عاضبل وال ُمضاًرا 
بٌمٌنه وحلفه على ترن جماعها ، بل كان طالبًا بذلن رضاها ، ولاضًٌا بذلن حاجتها ، لم ٌكن 

ًٌا ، ألنه ال معنى هنالن لَِحك المرأةَ  به من لِبَل بعلها مساءةٌ وسوء عشرة ،  بٌمٌنه تلن ُمول
 .(2ٖٗٔ)لها مخرًجا منه" -الذي ُجعل للمولً  -فٌجعل األجل 

والثانً: سواٌء إذا حلؾ الرجل على امرأته أن ال ٌجامعها فً فرجها ، كان حلفه فً ؼضب أو 
 .(2ٗٙٔ)، والشعبً(2ٗ٘ٔ)، وابن سٌرٌن(2ٗٗٔ) ؼٌر ؼضب ، كّل ذلن إٌبلء. وهذا لول إبراهٌم

الطبري: " وأما علة من لال : " اإلٌبلء فً حال الؽضب والرضا سواء" ، عموم لال  
اآلٌة ، وأن هللا تعالى ذكره لم ٌخصص من لوله : " للذٌن ٌإلون من نسابهم تربُّص أربعة أشهر 
" بعًضا دون بعض ، بل عّم به كلَّ ُموٍل وُممِسم. فكل ممِسم على امرأته أن ال ٌؽشاها مدةً هً 

األجل الذي َجعل هللا له تربُّصه ، فُموٍل من امرأته عند بعضهم. وعند بعضهم : هو  أكثر من
ُموٍل ، وإن كانت مدة ٌمٌنه األجل الذي ُجعل له تربُّصه"
(ٔ2ٗ2). 

والثالث: أن كل ٌمٌن حلؾ بها الرجل فً َمَساءة امرأته ، فهً إٌبلء منه منها ، على الجماع 

، (2ٗ5ٔ)، وابن أبً ذبب العامري(2ٗ1ٔ). لاله الشعبًحلؾ أو ؼٌره ، فً رًضا حلؾ أو سخط
 .(2ٕ٘ٔ)، وسعٌد بن المسٌب(2٘ٔٔ)، والحكم(2٘ٓٔ)والماسم، وسالم، وإبراهٌم

لال الطبري: " وأما علة من لال بمول الشعبً والماسم وسالم : أن هللا تعالى ذكره  
ه للُمولً مخرًجا للمرأة ِمن سوء عشرتها بعلها إٌاها وضرا ره بها. ولٌست جعل األجل الذي حدَّ

رار ،  الٌمٌن علٌها بؤن ال ٌجامعها وال ٌمَربها ، بؤولى بؤن تكون من معانً سوء العشرة والّضِ
من الحلؾ علٌها أن ال ٌكلمها أو ٌسوَءها أو ٌؽٌظها. ألن كل ذلن ضرٌر علٌها وسوء عشرة 

 .(2ٖ٘ٔ)لها"

                                                             

 وما بعدها. ٙ٘ٗ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 2ٖ2ٔ)
 .2٘ٗ/ٗ(:ص 25ٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٖ1ٔ)
 .5٘ٗ/ٗ(:ص 1ٙٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٖ5ٔ)
 .ٓٙٗ/ٗ(:ص 5ٖٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٗٓٔ)
 .ٔٙٗ/ٗ(:ص 5ٗٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٗٔٔ)
 .ٔٙٗ/ٗ(:ص 5٘ٗٗالطبري)( انظر: تفسٌر 2ٕٗٔ)
 .ٗٙٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٖٗٔ)
 .ٔٙٗ/ٗ(:ص 5ٙٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٗٗٔ)
 .ٕٙٗ-ٔٙٗ/ٗ(:ص 51ٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٗ٘ٔ)
 .ٕٙٗ/ٗ(:ص ٔٓ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٗٙٔ)
 .ٗٙٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٗ2ٔ)
 .ٕٙٗ/ٗ(:ص ٖٓ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٗ1ٔ)
 .ٖٙٗ/ٗ(:ص ٗٓ٘ٗالطبري)( انظر: تفسٌر 2ٗ5ٔ)
 .ٖٙٗ/ٗ(:ص ٘ٓ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2٘ٓٔ)
 .ٖٙٗ/ٗ(:ص ٙٓ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2٘ٔٔ)
 .ٖٙٗ/ٗ(:ص 1ٓ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕ٘ٔ)
 .ٗٙٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٖ٘ٔ)



من المدة التً جعل والراجح هو "لوُل من لال : كل ٌمٌن منَعت الممسم الجماَع أكثر  
هللا للمولً تربَُّصها ، لاببل فً ؼضب كان ذلن أو رًضا. وذلن للعلة التً ذكرناها لبل لمابلً 

 . وهللا تعالى أعلم.(2٘ٗٔ)ذلن"
 .(2٘٘ٔ)[، أي: فإن"رجعوا عن الٌمٌن بالوطء"ٕٕٙلوله تعالى: } فَإِْن فَاُءوا {]البمرة:  
 .(2٘ٙٔ)وجٌة واستدامة النكاح"لال الماسمً:" أي : رجعوا إلى بماء الز 

 .(2٘2ٔ)لال الماوردي: " والفًء: والرجوع من حال إلى حال" 
ِ{ ]الحجرات :     [،5لال المرطبً: " معناه رجعوا ، ومنه }َحتَّى تَِفًَء إَِلى أَْمِر َّللاَّ

ومنه لٌل للظل بعد الزوال : فًء ، ألنه رجع من جانب المشرق إلى جانب المؽرب ، ٌمال : فاء 
 :  (2٘1ٔ)ٌفًء فٌبة وفٌوءا. وإنه لسرٌع الفٌبة ، ٌعنً الرجوع، لال

ٌَْس لَاِضٌَا "  (2٘5ٔ)فَفاَءْت َولَْم تَْمِض الَِّذي أَْلبَلَْت لَهُ          َوِمْن َحاَجِة اإلْنَساِن َما لَ
 :(2ٙٓٔ) ولد اختلؾ العلماء فٌما ٌكون به المولً فابٌا، على ألوال 

، (2ٕٙٔ)، ومسروق(2ٙٔٔ) إال بالجماع. وهذا لول ابن عباسأحدها: أنه ال ٌكون فابًٌا 
 .(2ٙ2ٔ)، والحكم(2ٙٙٔ)، وسعٌد بن المسٌب(2ٙ٘ٔ)، والشعبً(2ٙٗٔ)، وسعٌد بن جبٌر(2ٖٙٔ)وعامر

 . (2ٙ1ٔ) وهو لول من لال إن الُمِوَلً هو الحالؾ على الجماع دون ؼٌره  
ٌجعل  لال الطبري: " وأما لوُل من رأى أّن الفًء هو الجماع دون ؼٌره ، فإنه لم 

العابَك له عذًرا ، ولم ٌجعل له مخرًجا من ٌمٌنه ؼٌَر الرجوع إلى ما حلؾ على تركه ، وهو 
 .(2ٙ5ٔ)الجماع"

، (22ٔٔ)، وعكرمة(22ٓٔ)والثانً: أن الجماع لؽٌر المعذور ، والنٌة بالملب. وهذا لول الحسن
، (22٘ٔ)، والربٌع(22ٗٔ)، وسعٌد بن المسٌب(22ٖٔ)، وأبً الشعثاء(22ٕٔ)وأبً وابل وإبراهٌم

                                                             

 .٘ٙٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2٘ٗٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٗ( تفسٌر البؽوي: 2٘٘ٔ)
 .ٔٔٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2٘ٙٔ)
 .11ٕ/ٔ( النكت والعٌون: 2٘2ٔ)
وؼٌرهما من لصٌدته  ٓٙٔوحماسة ابن الشجري :  5ٔ( البٌت لسحٌم عبد بنً الحساس، انظر:  دٌوانه : 2٘1ٔ)

الؽراء العجٌبة. والضمٌر فً لوله : " ففاءت " إلى صاحبته التً ذكرها وذكر ما بٌنه وبٌنها . ورواٌة الطبري 
و أهله " . ٌمول : عادت إلى أهلها ولد أضاعت وابن الشجري أحب إي من رواٌة الدٌوان : " ولم تمض الذي ه

ما كانت مزمعة أن تفعله ، أنساها حبه وؼزله ما كانت نوته وإرادته . فٌعزٌها بؤن المرء ربما طلب لضاء شًء 
 وٌشاء هللا ؼٌره فإذا هو ال ٌمتضٌه .

 .1ٓٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2٘5ٔ)
 وما بعدها. ٙٙٗ/ٗ، وتفسٌر الطبري: 15ٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 2ٙٓٔ)
 .ٙٙٗ/ٗ(:ص 5ٓ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٙٔٔ)
 .2ٙٗ/ٗ(:ص ٖٔ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٙٔ)
 .2ٙٗ/ٗ(:ص ٘ٔ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٖٙٔ)
 .2ٙٗ/ٗ(:ص 2ٔ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٙٗٔ)
 .1ٙٗ/ٗ(:ص ٕٗ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٙ٘ٔ)
 .1ٙٗ/ٗ(:ص ٕٕ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٙٙٔ)
 .1ٙٗ/ٗ(:ص ٕٗ٘ٗتفسٌر الطبري)( انظر: 2ٙ2ٔ)
 .15ٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 2ٙ1ٔ)
 .2ٖٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٙ5ٔ)
 .5ٙٗ-1ٙٗ/ٗ(:ص 2ٕ٘ٗ(، و)ٕ٘٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)22ٓٔ)
 .1ٙٗ/ٗ(:ص ٕ٘٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)22ٔٔ)
 .5ٙٗ/ٗ(:ص 1ٕ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)22ٕٔ)
 .5ٙٗ/ٗ(:ص 5ٕ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)22ٖٔ)
 .2ٔٗ/ٗ(:ص 5ٖ٘ٗظر: تفسٌر الطبري)( ان22ٗٔ)
 .2ٔٗ/ٗ(:ص ٓٗ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)22٘ٔ)



 .(222ٔ)، علممة(22ٙٔ)وحماد
، وأبً (225ٔ)، والحسن(221ٔ)والثالث: أن )الفًء(: المراجعة باللسان بكّل حال. لاله إبراهٌم

 ، ومن لال إن الُمولً هو الحالؾ على مساءة زوجته .(21ٓٔ)لبلبة
ًٌا عندنا من   ومذهب الجمهور: أن )الفًء( هو الجماع، "ألن الرجل ال ٌكون مول

ن جماعها المدةَ التً ذكرنا ، للعلل التً وصفنا لبُل. فإذ كان ذلن هو امرأته إال بالحلؾ على تر
اإلٌبلء ،  فالفًء الذي ٌبطل حكم اإلٌبلء عنه ، ال شن أنه ؼٌر جابز أن ٌكون إال ما كان للذي 
آلى علٌه خبلفًا، ألنه لما جعل حكمه إن لم ٌفا إلى ما آلى على تركه ، الحكَم الذي بٌنه هللا لهم 

ه ، كان الفًء إلى ذلن ، معلوٌم أنه فعُل ما آلى على تركه إن أطاله،  وذلن هو الجماع. فً كتاب
بعذر ، فؽٌر جابز أن ٌكون تارًكا جماعها  -الذي هو جماعٌ  -ؼٌر أنه إذا حٌل بٌنه وبٌن الفًء 

إلى  على الحمٌمة، ألن المرء إنما ٌكون تارًكا ما له إلى فعله وتركه سبٌل. فؤما من لم ٌكن له
فعل أمر سبٌل ، فؽٌر كابٍن تارَكهُ، وإذ كان ذلن كذلن ، فإحداث العزم فً نفسه على جماعها ، 
مجزئ عنه فً حال العذر ، حتى ٌجد السبٌل إلى جماعها. وإن أبدى ذلن بلسانه وأشهَد على 

 .(21ٔٔ)نفسه فً تلن الحال باألوبة والفًء ، كان أعجَب إلً"
َ  لوله تعالى:  فإِن هللا ٌؽفر ما صدر منهم  أي:" [،ٕٕٙ َؼفُوٌر َرِحٌٌم {]البمرة:} فَإِنَّ َّللاَّ

من إِساءة وٌرحمهم"
(ٔ21ٕ). 

 .(21ٖٔ)أي : "ال ٌإاخذهم بتلن الٌمٌن ، بل ٌؽفر لهم وٌرحمهم"لال الماسمً:  
لال الزمخشري: " ٌؽفر للمولٌن ما عسى ٌمدمون علٌه من طلب ضرار النساء  

كان ٌجوز أن ٌكون على رضا منهن إشفالاً منهن على الولد من  باإلٌبلء وهو الؽالب ، وإن
 .(21ٗٔ)الؽٌل ، أو لبعض األسباب ألجل الفٌبة التً هً مثل التوبة"

لال ابن عثٌمٌن: "أي ٌؽفر لهم ما تجرإوا علٌه من الحلؾ على حرمان الزوجات من  

لمرأة؛ إذ إن الرجل ٌجب حمولهن؛ ألن حلفهم على أال ٌطإوا لمدة أربعة أشهر اعتداء على حك ا
علٌه أن ٌعاشر زوجته بالمعروؾ؛ ولٌس من العشرة بالمعروؾ أن ٌحلؾ اإلنسان أال ٌطؤ 
زوجته مدة أربعة أشهر؛ فإن فعل فمد عرض نفسه للعموبة؛ لكنه إذا رجع ؼفر هللا له؛ و} ؼفور 

[ ؛ ٙرعد: { أي ذو مؽفرة، كما لال تعالى: }وإن ربن لذو مؽفرة للناس على ظلمهم{ ]ال
؛ وهو ما ٌوضع على الرأس «المؽفر»والمؽفرة هً ستر الذنب مع التجاوز عنه مؤخوذة من 

عند الحرب التماء السهام؛ وفً المؽفر تؽطٌة، وولاٌة؛ و} رحٌم { أي ذو رحمة، كما لال 
[ ؛ فهو مشتك من الرحمة المستلزمة للعطؾ، ٖٖٔتعالى: }وربن الؽنً ذو الرحمة{ ]األنعام: 

 .(21٘ٔ)حنّو، واإلحسان، ودفع النمم"وال
ولم ٌذكر كفارة ، وأٌضا فإن هذا ٌتركب على أن لؽو الٌمٌن ما حلؾ  لال المرطبً: " 

 .(21ٙٔ)على معصٌة ، وترن وطء الزوجة معصٌة"
ِحٌٌم{]البمرة:  [، على ثبلثة ٕٕٙولد اختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى: }فَإِنَّ هللاَ َؼفُوٌر رَّ

 :(212ٔ)ألوال

                                                             

 .2ٔٗ-2ٓٗ/ٗ(:ص 1ٖ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)22ٙٔ)
 .2ٓٗ/ٗ(:ص ٕٖ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)222ٔ)
 .2ٕٗ/ٗ(:ص ٔٗ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)221ٔ)
 .2ٕٗ/ٗ(:ص ٕٗ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)225ٔ)
 .2ٕٗ/ٗ (:صٗٗ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)21ٓٔ)
 .2ٖٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 21ٔٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 21ٕٔ)
 .ٔٔٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 21ٖٔ)
 .5ٕٙ/ٔ( الكشاؾ: 21ٗٔ)
 .5ٙ-5٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 21٘ٔ)
 .ٓٔٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 21ٙٔ)
 وما بعدها. 2ٗٗ/ ٗ، وتفسٌر الطبري: 15ٕ/ٔ( النكت والعٌون: 212ٔ)



أنه أراد ؼفران اإلثم وعلٌه الكفارة ، والتفسٌر:" }فإن هللا ؼفور{ للُمولٌن من نسابهم أحدها: 
فٌما حنِثوا فٌه من إٌبلبهم ، فإن فاإوا فكّفروا أٌمانهم ، بما ألزم هللا الحانثٌن فً أٌمانهم من 

ٌاه بما الكفارة، }رحٌم{ بهم ، بإسماطه عنهم العموبة فً العاجل واآلجل على ذلن ، بتكفٌره إ
فرض علٌهم من الجزاء والكفارة ، وبما جعل لهم من الَمَهل األشهَر األربعة، فلم ٌجعل فٌها 

، (215ٔ). وهذا لول ابن عباس(211ٔ)للمرأة التً آلى منها زوجها ما جعل لها بعد األشهر األربعة"
 .(25ٗٔ)، وعكرمة(25ٖٔ)، والربٌع(25ٕٔ)، ولتادة(25ٔٔ)، وإبراهٌم(25ٓٔ)وسعٌد بن جبٌر
تعالى ؼفور بتخفٌؾ الكفارة وإسماطها، والتفسٌر:" }فإن هللا ؼفوٌر{ لكم فٌما والثانً: أنه 

اجترمتم بفٌبكم إلٌهّن ، من الِحْنث فً الٌمٌن التً حلفتم علٌهن باهلل أن ال تَْؽَشْوهّن }رحٌم{ بكم 
، (25ٙٔ). وهذا لول الحسن(25٘ٔ)فً تخفٌفه عنكم كفَّارةَ أٌمانكم التً حلفتم علٌهن ، ثم حنِثتم فٌه"

 . (252ٔ)وإبراهٌم
 وهذا لول من زعم أن الكفارة ال تلزم فٌما كان الحنث براً. 

والثالث: أن المعنى: فإنه تعالى ؼفور لمؤثم الٌمٌن ، رحٌم فً ترخٌص المخرج منها بالتفكٌر ، 
 .(251ٔ)لاله ابن زٌد
ل ما هو المول األول، وذلن ألن " الحنث موجٌب الكفارةَ فً ك -وهللا أعلم -والراجح  

 .(255ٔ)ابتدئ فٌه الحنث من األٌمان بعد الحلؾ ، على معصٌة كانت الٌمٌن أو على طاعة"
 الفوابد

 من فوابد اآلٌتٌن: ثبوت حكم اإلٌبلء؛ ألن هللا تعالى ولَّت له أربعة أشهر. -ٔ
من نسابهم {؛ فلو حلؾ أن ال  ] :ومنها: أن اإلٌبلء ال ٌصح من ؼٌر زوجة؛ لموله تعالى - ٕ
أمته لم ٌثبت له حكم اإلٌبلء؛ ولو حلؾ أن ال ٌطؤ امرأة، ثم تزوجها، لم ٌكن له حكم اإلٌبلء ٌطؤ 
 .-لكن لو جامع وجبت علٌه كفارة ٌمٌن  -

ومنها: أن المولً ٌضرب له مدة أربعة أشهر من إٌبلبه؛ لموله تعالى: } للذٌن ٌإلون من  - ٖ
 ة من اإلٌبلء.نسابهم تربص أربعة أشهر {؛ فٌفٌد أن ابتداء المد

ومنها: حكمة هللا عّز وجّل، ورحمته بعباده فً مراعاة حموق الزوجة؛ وكما أنه حك  - ٗ
 للزوجة فهو من مصلحة الزوج أٌضاً حتى ال ٌضٌع حك المرأة على ٌده، فٌكون ظالماً.

ومنها: أن المولً ٌولؾ عند مضً أربعة أشهر، وٌمال له: إما أن تفًء؛ وإما أن تطلك؛  - ٘
 وله تعالى: } فإن فاءوا فإن هللا ؼفور رحٌم {.لم
ومنها: صحة اإلٌبلء من ؼٌر المدخول بها؛ لموله تعالى: } من نسابهم {؛ والمرأة تكون من  - 2

 نساء اإلنسان بمجرد العمد الصحٌح.
ومنها: أن اإلٌبلء من أربعة أشهر فما فوق محرم؛ لموله تعالى: } فإن فاءوا فإن هللا ؼفور  - 1
 ٌم {؛ فإن المؽفرة ال تكون إال فً ممابلة ذنب.رح
ومنها: أن رجوع اإلنسان عما هو علٌه من المعصٌة سبب للمؽفرة؛ لموله تعالى: } فإن  - 5

 فاءوا فإن هللا ؼفور رحٌم {.

                                                             

 .2٘ٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 211ٔ)
 .2٘ٗ/ٗ(:ص ٓ٘٘ٗتفسٌر الطبري)( انظر: 215ٔ)
 .2ٙٗ/ٗ(:ص ٔ٘٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)25ٓٔ)
 .2ٙٗ/ٗ(:ص ٕ٘٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)25ٔٔ)
 .2ٙٗ/ٗ(:ص ٗ٘٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)25ٕٔ)
 .2ٙٗ/ٗ(:ص ٘٘٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)25ٖٔ)
 .2٘ٗ/ٗ(:ص 5ٗ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)25ٗٔ)
 .2ٗٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 25٘ٔ)
 .2ٗٗ/ٗ(:ص ٙٗ٘ٗبري)( تفسٌر الط25ٙٔ)
 . 2٘ٗ-2ٗٗ/ٗ(:ص 1ٗ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)252ٔ)
 .15ٕ/ٔ، والنكت والعٌون: ٙٗ/ٗ(:صٙ٘ٙٗ( انظر:تفسٌر الطبري)251ٔ)
 .22ٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 255ٔ)



 مـسؤلة:
 هل ٌصح اإلٌبلء من الصؽٌر الذي لم ٌبلػ؟

؛ والصبً ال تنعمد منه الٌمٌن؛ ألنه الجواب: ال ٌصح؛ لموله تعالى: } للذٌن ٌإلون من نسابهم {
 ؼٌر مكلؾ.

، وما «الرحٌم»، و « الؽفور»ومنها: إثبات اثنٌن من أسماء هللا سبحانه وتعالى؛ وهً  - ٓٔ
 تتضمنه هذه األسماء من الصفات، واألحكام.

 المرآن
َ َسِمٌٌع َعِلٌٌم )  [2ٕٕ({ ]البمرة : 2ٕٕ}َوإِْن َعَزُموا الط اَلَق فَِإن  ّللا 

 التفسٌر:
وإن عمدوا عزمهم على الطبلق، باستمرارهم فً الٌمٌن، وترن الجماع، فإن هللا سمٌع 

 أللوالهم، علٌم بمماصدهم، وسٌجازٌهم على ذلن.
أي وإِن صّمموا على عدم  [، "2ٕٕ{]البمرة:َوإِْن َعَزُموا الطَّبلَقَ لوله تعالى: }  

 .(1ٓٓٔ)المعاشرة واالمتناع عن الوطء"
 .(1ٓٔٔ)الثعلبً:" أي حمموا وصّدلوا ونووا"لال  
 .(1ٕٓٔ)حمموه باإلٌماع" لال البؽوي: أي: " 
لال ابن عثٌمٌن: "أي لصدوه بعزٌمة تامة؛ وٌدل على أن العزم هنا بمعنى المصد أنه  

تعدى بنفسه إلى الطبلق؛ ولو كان العزم بمعناه األصلً لتعدى بـ)على(؛ فإنن تمول: )عزم على 
 .(1ٖٓٔ)ل: )عزم كذا("كذا(؛ وال تمو
أي: امتنعوا من الفٌبة، فكان ذلن دلٌبل على رؼبتهم عنهن، وعدم  لال السعدي: " 

إرادتهم ألزواجهم، وهذا ال ٌكون إال عزما على الطبلق، فإن حصل هذا الحك الواجب منه 

 .(1ٓٗٔ)مباشرة، وإال أجبره الحاكم علٌه أو لام به"
 .(1ٓ٘ٔ)علٌه والمصد له" أي : ولع العزم منهم لال الماسمً: " 
العزٌمة : تتمٌم العمد على الشًء... العزٌمة والعزم ما عمدت علٌه  لال المرطبً: " 

 .(1ٓٙٔ)نفسن من أمر أنن فاعله"
لال الراؼب: "دواعً اإلنسان إلى الفعل على مراتب أولها السابح ، ثم الخاطر ، تم  

لعزم ، فالهمة إجماع من النفس على األمر التخٌل والتفكر فٌه ، ثم اإلرادة ، ثم الهمة ، ثم ا
}فَإِذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى  -عز وجل -وإزماع علٌه ، والعزم هو العمد على إمضابه ، ولهذا لال

ِ{ ، وٌمال : )مالفبلن عزمه( أي عمد على إمضابه...وٌمال : المعود عزابم تصوراً أنن لد  َّللاَّ
مضً إراداتن فٌما سمٌته... والطبلق : تخلٌة عن وثاق أو داء عمدت على الشٌطان أو الداء أن ٌ

أو انمباض وإمسان ، ومنه : " طلمت المرأة عند الوالدة وبالتخلٌه عن الوثاق شبه الطلك فً 
 .(1ٓ2ٔ)العدو ، ورجل طلك الوجه وطلك الٌدٌن "

 .(1ٓ5ٔ). لال الثعلبً:" وهو الطبلق أٌضا"(1ٓ1ٔ)ولرأ ابن عباس }وإن عزموا الّسراح{ 

                                                             

 .ٖٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٓٓٔ)
 .5ٙٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:1ٓٔٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 1ٕٓٔ)
 .5ٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1ٖٓٔ)
 .ٔٓٔ/ٔتفسٌر السعدي: ( 1ٓٗٔ)
 .ٔٔٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٓ٘ٔ)
 .ٓٔٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 1ٓٙٔ)
 .٘ٙٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 1ٓ2ٔ)
 .5ٙٔ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً:15ٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 1ٓ1ٔ)
 .5ٙٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:1ٓ5ٔ)



[ على 2ٕٕ{]البمرة:َوإِْن َعَزُموا الطَّبلَقَ }  ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى: 
 :(1ٔٓٔ) أربعة ألوال

أحدها : أن عزٌمة الذي ال ٌفًء حتى تمضً أربعة أشهر فتطلك بذلن . واختلؾ من لال بهذا 
 فً الطبلق الذي ٌلحمها على لولٌن :

ًّ (1ٔٔٔ)أحدهما : طلمة بابنة ، وهو لول عثمان ، وعل
، (1ٖٔٔ)، وابن زٌد ، وزٌد بن ثابت(1ٕٔٔ)

، (1ٔ1ٔ)، ولتادة(1ٔ2ٔ)، والحسن(1ٔٙٔ)، وابن عباس(1ٔ٘ٔ)، وابن عمر(1ٔٗٔ)وابن مسعود
، (1ٕٗٔ)، وعطاء(1ٕٖٔ)، وإبراهٌم(1ٕٕٔ)، ودمحم(1ٕٔٔ)، والضحان(1ٕٓٔ)، والسدي(1ٔ5ٔ)والربٌع
، (1ٕ1ٔ)، وسالم بن عبدهللا(1ٕ2ٔ)، وشرٌح(1ٕٙٔ)، ولبٌصة بن ذإٌب لبٌصة بن ذإٌب(1ٕ٘ٔ)وعوؾ
 .(1ٕ5ٔ)سلمة بن عبدالرحمنوأبً 

، (1ٖٔٔ)، وأبً بكر بن عبد الرحمن (1ٖٓٔ)والثانً : طلمة رجعٌة ، وهو لول ابن المسٌب
 .(1ٖٗٔ)، وابن شبرمة (1ٖٖٔ)، وربٌعة(1ٖٕٔ)ومكحول

، (1ٖ٘ٔ)الثانً : أن تمضً األربعة األشهر ، ٌستحك علٌها أن ٌفًء ، أو ٌطلك ، وهو لول عمر
عنه ، وعثمان فً رواٌة طاووس  (1ٖ2ٔ)لٌلى، وابن أبً (1ٖٙٔ)وعلً فً رواٌة عمرو بن سلمة

 (1ٕٗٔ)وابن جبٌر (1ٗٔٔ)، وابن عمر فً رواٌة نافع(1ٗٓٔ)، وعابشة(1ٖ5ٔ)، وأبً الدرداء(1ٖ1ٔ)عنه

                                                             

 وما بعدها. 22ٗ/ٗ، وتفسٌر الطبري: 5ٕٓ-15ٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 1ٔٓٔ)
 .25ٗ-21ٗ/ٗ(:صٖٙ٘ٗ(، و)ٕٙ٘ٗ(، و)ٔٙ٘ٗ(، و)ٓٙ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔٔٔ)
 .21ٗ/ٗ(:ص2٘٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٔٔ)
 .25ٗ-21ٗ/ٗ(:صٖٙ٘ٗ(، و)ٓٙ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٔٔ)
 .1ٓٗ/ٗ(:ص1ٙ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔٗٔ)
 .1ٕٗ-1ٓٗ/ٗ(:ص1ٓ٘ٗو)(، 2ٔ٘ٗ(، و)2ٓ٘ٗ(، و)2ٙ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ٘ٔ)
 .1ٔٗ/ٗ(:ص2ٗ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔٙٔ)
 .1ٗٗ/ٗ(:ص15٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ2ٔ)
 .1٘ٗ/ٗ(:ص51٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ1ٔ)
 .1٘ٗ/ٗ(:ص55٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ5ٔ)
 .1ٙٗ/ٗ(:صٓٓٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٓٔ)
 .1ٙٗ/ٗ(:صٔٓٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٔٔ)
 .1ٗٗ/ٗ(:ص5ٔ٘ٗ(، و)5ٓ٘ٗتفسٌر الطبري)( انظر: 1ٕٕٔ)
 .1ٗٗ/ٗ(:ص5ٕ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٖٔ)
 .1ٖٗ/ٗ(:ص12٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٗٔ)
 .1٘ٗ/ٗ(:ص5٘٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕ٘ٔ)
 .1ٖٗ-1ٕٗ/ٗ(:ص1ٖ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٙٔ)
 .1ٖٗ/ٗ(:ص1ٗ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕ2ٔ)
 .1ٖٗ/ٗ(:ص1ٙ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕ1ٔ)
 .1ٖٗ/ٗ(:ص1ٙ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕ5ٔ)
 .1ٙٗ/ٗ(:صٖٓٙٗ(، و)ٕٓٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٓٔ)
 .12ٗ-1ٙٗ/ٗ(:ص٘ٓٙٗ(، و)ٕٓٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٔٔ)
 .1ٙٗ/ٗ(:صٗٓٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٕٔ)
 .1ٙٗ/ٗ(:ص1ٓٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٖٔ)
 .11ٗ-12ٗ/ٗ(:ص5ٓٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٗٔ)
 .15ٗ-11ٗ/ٗ(:صٖٔٙٗ)-(ٔٔٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖ٘ٔ)
 .15ٗ/ٗ(:صٗٔٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٙٔ)
 .15ٗ/ٗ(:صٙٔٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖ2ٔ)
 .5ٓٗ/ٗ(:صٕٔٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖ1ٔ)
 .5ٓٗ/ٗ(:صٕ٘ٙٗ)-(ٖٕٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖ5ٔ)
-5ٔٗ/ٗ(:صٖٖٙٗ(، و)ٕٖٙٗ(، و)ٖٔٙٗو)(، ٖٓٙٗ(، و)5ٕٙٗ(، و)2ٕٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٗٓٔ)

ٗ5ٕ. 
 .5ٖٗ-5ٕٗ/ٗ(:صٖٙٙٗ)-(ٖٗٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٗٔٔ)



، وابن (1ٗٙٔ)، وعمر بن عبدالعزٌز(1ٗ٘ٔ)، ومجاهد(1ٗٗٔ)، وطاوس(1ٖٗٔ)، وسعٌد بن المسٌبعنه
 .(1٘ٔٔ)، والماسم بن دمحم(1٘ٓٔ)، ودمحم بن كعب المرظً(1ٗ5ٔ)، ومالن(1ٗ1ٔ)، وابن زٌد(1ٗ2ٔ)عباس

وأخرج الطبري عن سهٌل بن أبً صالح ، عن أبٌه لال:"سؤلت اثنً عشر رجبل من  
أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، عن الرجل ٌولً من امرأته ، فكلهم ٌمول : لٌس علٌه شًء حتى 

 .(1ٕ٘ٔ)تمضً األربعة األشهر فٌولؾ ، فإن فاء وإال طلك"
فً رواٌة مٌمون بن مهران عنه،  (1ٖ٘ٔ)ابن عمروالثالث : لٌس اإلٌبلء بشًء ، وهو لول 

 ، فً رواٌة عمرو ابن دٌنار عنه. (1٘ٗٔ)بن المسٌب
ٌّاهم على الفًء أو الطبلق. وهذا لول  والرابع: وإن امتنعوا من الفٌبة ، بعد استٌماؾ اإلمام إ

 فً رواٌة األعمش عنه. (1٘٘ٔ)إبراهٌم
بالطبلق ، فإن لم ٌطلك طلك علٌه والراجح هو المول األول، وهو "إن لم ٌفا ألزم  

الحاكم ، والطلمة تكون رجعٌة له رجعتها فً العدة، وانفرد مالن بؤن لال : ال ٌجوز له رجعتها 
  .(1٘ٙٔ)حتى ٌجامعها فً العدة وهذا ؼرٌب جدا"

َ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{ ]البمرة :    [، أي: فإن هللا سمٌع أللوالهم ومنها2ٕٕلوله تعالى: }فَإِنَّ َّللاَّ
 .(1٘2ٔ)الطبلق؛ علٌم بؤحوالهم ومنها مفارلة زوجاتهم"

ٌّاتهم، وفٌه دلٌل على أنّها ال تطلّك بعد  لال الثعلبً:أي:"  }َسِمٌٌع{ لمولهم، }َعِلٌٌم{ بن
 .(1٘1ٔ)مضً األربعة األشهر ما لم ٌطلمها زوجها أو السلطان ألنه شرط فٌه العزم"

الحلؾ، وٌمصد بذلن المضارة  لال السعدي: "فٌه وعٌد وتهدٌد، لمن ٌحلؾ هذا 
 .(1٘5ٔ)والمشالة"
 :(1ٙٓٔ)[، وجهان2ٕٕولد ذكروا فً لوله تعالى:} فَإِنَّ هللَا َسِمٌٌع {]البمرة: 

 أحدهما : ٌسمع إٌبلءه .

 والثانً : ٌسمع طبلله . 
 :(1ٙٔٔ)[، وجهان2ٕٕكما ذكروا فً لوله تعالى }َعِلٌٌم{]البمرة:  

 أحدهما : ٌعلم نٌته .
 ٌعلم صبره .والثانً : 

                                                                                                                                                                               

 .5ٖٗ/ٗ(:صٓٗٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٗٔ)
 .5ٗٗ-5ٖٗ/ٗ(:ص2ٗٙٗ)-(ٖٗٙٗ، و)5ٔٗ-5ٓٗ/ٗ(:صٕٙٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٗٔ)
 .5ٗٗ/ٗ(:ص1ٗٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٗٗٔ)
 .5٘ٗ/ٗ(:صٔ٘ٙٗالطبري)( انظر: تفسٌر 1ٗ٘ٔ)
 .5ٙٗ-5٘ٗ/ٗ(:صٖ٘ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٗٙٔ)
 .5ٙٗ/ٗ(:صٗ٘ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٗ2ٔ)
 .5ٙٗ/ٗ(:صٙ٘ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٗ1ٔ)
 .52ٗ-5ٙٗ/ٗ(:ص2٘ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٗ5ٔ)
 .52ٗ/ٗ(:ص5٘ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1٘ٓٔ)
 .52ٗ/ٗ(:صٓٙٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1٘ٔٔ)
 .5ٖٗ/ٗ(:صٕٗٙٗفسٌر الطبري)( ت1ٕ٘ٔ)
 .52ٗ/ٗ(:صٕٙٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖ٘ٔ)
 .52ٗ/ٗ(:صٔٙٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1٘ٗٔ)
 .51ٗ/ٗ(:ص٘ٙٙٗ(، و)ٗٙٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1٘٘ٔ)
 .٘ٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1٘ٙٔ)
 .5ٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1٘2ٔ)
 .5ٙ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:1٘1ٔ)
 .ٔٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 1٘5ٔ)
 .5ٕٓ/ٔظر: النكت والعٌون: ( ان1ٙٓٔ)
 .5ٕٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 1ٙٔٔ)



ونبه تعالى بموله : }َسِمٌٌع َعِلٌٌم{ أنه عارؾ بضمٌره ومماله فً إٌبلبه  لال الراؼب: " 
 .(1ٕٙٔ)وتطلٌمه"

لال الحرالً : "وفً لوله تعالى : } فَإِنَّ َّللّاَ َسِمٌٌع َعِلٌٌم { ، تهدٌد بما ٌمع فً األنفس  
ال تؤخذها األحكام ، وال ٌمكن أن والبواطن من المضارة والمضاجرة بٌن األزواج فً أمور 

ٌصل إلى علمها الحكام ، فجعلهم أمناء على أنفسهم فٌما بطن وظهر . ولذلن رأى العلماء أن 
الطبلق أمانة فً أٌدي الرجال ، كما أن العدد واالستبراء أمانة فً أٌدي النساء، فلذلن انتظمت 

 .(1ٖٙٔ)"آٌة تربص المرأة فً عدتها بآٌة تربص الزوج فً إٌبلبه 
 الفوابد:

ومنها: أن الطبلق بٌد الزوج؛ لموله تعالى: } وإن عزموا الطبلق {؛ والضمٌر ٌعود على  - ٔ
 « .الذٌن ٌإلون من نسابهم»
ومنها: أن هللا سبحانه وتعالى ال ٌحب الطبلق؛ لموله تعالى: } وإن عزموا الطبلق فإن هللا  - ٕ

 سمٌع علٌم 
بمجرد تمام مدة اإلٌبلء؛ لموله تعالى: } وإن عزموا الطبلق {؛ ومنها: أن الطبلق ال ٌمع  - ٖ

 فإن لٌل: لو امتنع عن الفٌبة، والطبلق فهل ٌجبر على أحدهما؟
فالجواب: نعم؛ ٌجبر على أحدهما إذا طالبت الزوجة بذلن؛ ألنه حك لها؛ فإن أبى فللحاكم أن 

 -علٌه طلمة، فٌضٌك علٌه العدد ٌطلك، أو ٌفسخ النكاح؛ والفسخ أولى من الطبلق لببل تحسب 
 .-أي عدد الطبلق 

وٌستدل بهذه اآلٌة على أن اإلٌبلء، خاص بالزوجة، لموله: } من  لال الشٌخ السعدي: " -ٗ
نسابهم { وعلى وجوب الوطء فً كل أربعة أشهر مرة، ألنه بعد األربعة، ٌجبر إما على الوطء، 

 .(1ٙٗٔ)ا"أو على الطبلق، وال ٌكون ذلن إال لتركه واجب
؛ وما « العلٌم»، و « السمٌع»ومنها: إثبات اثنٌن من أسماء هللا سبحانه وتعالى؛ وهً  -٘

 تتضمنه هذه األسماء من الصفات، واألحكام.
 ومنها: اإلشارة إلى أن الفٌبة أحب إلى هللا من الطبلق؛ ألن ذلن نوع من التهدٌد. -ٙ
 

 المرآن
ُ فًِ أَْرَحاِمِهن  ِإْن }َواْلُمَطل مَاُت ٌَتََرب ْصَن  ٌَِحلُّ لَُهن  أَْن ٌَْكتُْمَن َما َخلََك ّللا  بِأَْنفُِسِهن  ثاََلثَةَ لُُروٍء َواَل 

ِهن  فًِ ذَِلَن إِْن أََراُدوا إِْصاَلًحا َولَ  ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َوبُعُولَتُُهن  أََحكُّ بَِرّدِ ِذي ُهن  ِمثُْل ال  كُن  ٌُْؤِمن  بِاَّلل 
ُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم ) ٌِْهن  َدَرَجةٌ َوّللا  َجاِل َعلَ ٌِْهن  بِاْلَمْعُروِف َوِللّرِ  [2ٕٕ({ ]البمرة : 2َٕٕعلَ

 التفسٌر:
والمطلمات ذوات الحٌض، ٌجب أن ٌنتظرن دون نكاح بعد الطبلق مدة ثبلثة أطهار أو 

الحمل. وال ٌجوز لهن تزوج رجل ثبلث حٌضات على سبٌل العدة؛ لٌتؤكدن من فراغ الرحم من 
آخر فً أثناء هذه العدة حتى تنتهً. وال ٌحل لهن أن ٌخفٌن ما خلك هللا فً أرحامهن من الحمل 
أو الحٌض، إن كانت المطلمات مإمنات حًما باهلل والٌوم اآلخر. وأزواج المطلمات أحك 

لٌس بمصد اإلضرار بمراجعتهن فً العدة. وٌنبؽً أن ٌكون ذلن بمصد اإلصبلح والخٌر، و
تعذٌبًا لهن بتطوٌل العدة. وللنساء حموق على األزواج، مثل التً علٌهن، على الوجه المعروؾ، 
وللرجال على النساء منزلة زابدة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروؾ والِموامة على البٌت 

 ناسب.وملن الطبلق. وهللا عزٌز له العزة الماهرة، حكٌم ٌضع كل شًء فً موضعه الم
 فً سبب نزول اآلٌة، ألوال: 

                                                             

 .٘ٙٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 1ٕٙٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( محاسن التؤوٌل: 1ٖٙٔ)
 .ٔٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 1ٙٗٔ)



 ُ أحدها: لال عبد الرزاق: "حدثنا معمر عن لتادة فً لوله: }َوال ٌَِحلُّ لَُهنَّ أَْن ٌَْكتُْمَن َما َخلََك َّللاَّ
. (1ٙ٘ٔ)فًِ أَْرَحاِمِهن{ لال: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر فنهاهن هللا عن ذلن"

 .(1ٙٙٔ)واخرجه الطبري
نً: أخرج الطبري من طرٌك أسباط بن نصر عن السدي فً هذه اآلٌة:" فالرجل ٌرٌد أن والثا

ٌطلك امرأته فٌسؤلها : هل بن حمل ؟ فتكتمه إرادةَ أن تفارله ، فٌطلمها ولد كتمته حتى تضع. 
 .  (1ٙ2ٔ)وإذا علم بذلن فإنها ترّد إلٌه ، عموبةً لما كتمته ، وزوجها أحك برجعتها صاؼرةً "

لال المرطبً:" حكً أن رجبل من أشجع أتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال : ٌا رسول هللا ، إنً  والثالث:
طلمت امرأتً وهً حبلى ، ولست آمن أن تتزوج فٌصٌر ولدي لؽٌري فؤنزل هللا اآلٌة ، وردت 

 .(1ٙ1ٔ)امرأة األشجعً علٌه"
[، أي: "والنساء 1ِٕٕهنَّ ثبََلثَةَ لُُروٍء{]البمرة : لوله تعالى: }َواْلُمَطلََّماُت ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُسِ  

البلتً طلمهن أزواجهن، ٌنتظرن فً العدة، وٌَحبسن أنفسهن عن الزواج، ثبلث حٌض"
(ٔ1ٙ5). 

 -لال الصابونً: " أي الواجب على المطلمات المدخول بهن أن ٌنتظرن مدة ثبلثة أطهار  
لول أبً حنٌفة وأحمد ثم تتزوج إِن شاءت بعد أو ثبلث ِحٌَض على  -على لول الشافعً ومالن 

انتهاء عدتها، وهذا فً المدخول بها أما ؼٌر المدخول بها فبل عدة علٌها لموله تعالى: }فََما لَُكْم 
ٌِْهنَّ ِمْن ِعدَّةٍ{ ]األحزاب:   .(12ٓٔ)["5َٗعلَ

كث لال الماسمً: " هذا أمر للمطلمات بؤن ٌتربصن بؤنفسهّن ثبلثة لروء أي بؤن تم 
 .(12ٔٔ)إحداهن بعد طبلق زوجها لها ثبلثة لروء ثم تتزوج إن شاءت"

لال الشوكانً: " لوله }المطلمات{ ٌدخل تحت عمومه المطلمة لبل الدخول ثم خصص  
ٌِْهنَّ ِمْن ِعدَّةٍ تَْعتَدُّونََها{ ]األحزاب :  [ فوجب بناء العام على الخاص 5ٗبموله تعالى }فََما لَكُْم َعلَ

ذا العموم المطلمة لبل الدخول وكذلن خرجت الحامل بموله تعالى }َوأُواَلُت وخرجت من ه
{ ]الطبلق :  [ وكذلن خرجت اآلٌسة بموله تعالى }فَِعدَّتُُهنَّ ٗاأْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ

 .(12ٕٔ)[ "ٗثبََلثَةُ أَْشُهٍر{ ]الطبلق : 
، كما دلت علٌه آٌة (12ٖٔ)بالمطلمات هنا: ذوات الحٌضلال الحافظ ابن حجر: "والمراد  

 . (12ٙٔ)"(12٘ٔ)، والمراد بالتربص: االنتظار(12ٗٔ)سورة الطبلق المذكورة لبل

                                                             

 .1ٓ٘/ٔ، وانظر: العجاب: 5ٕ( تفسٌره: 1ٙ٘ٔ)
 . ٕٔ٘/ٗ(:ص2٘ٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٙٙٔ)
 .1ٓ٘/ٔوانظر: العجاب: . ٖٕ٘/ٗ(:ص2ٖ٘ٗ( تفسٌر الطبري)1ٙ2ٔ)
 . لم نمؾ علٌه.ٕٔٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 1ٙ1ٔ)
 .51-52/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1ٙ5ٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 12ٓٔ)
 .ٖٖٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 12ٔٔ)
 .ٖٕ٘/ٔ( فتح المدٌر: 12ٕٔ)
( أي: الحرابر البالؽات المدخول بهن، ؼٌر الحوامل، وؼٌر من ال ٌحضن لصؽر أو كبر. انظر: جامع 12ٖٔ)

ب، المحرر 1ٖٔ/ٔ: -مخطوط–ب، البسٌط للواحدي ٖٓ: -مخطوط-، تفسٌر مماتل55ٗ/ٗالبٌان للطبري: 
الجوزي:  ، زاد المسٌر البن1ٙٔ-1٘ٔ/ٔ، أحكام المرآن البن العربً: 5ٗٔ-5ٖٔ/ٕالوجٌز البن عطٌة: 

، البحر المحٌط ألبً حٌان: 5ٕ/ٕ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٕٔٔ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٕٓٙ/ٔ
، التحرٌر والتنوٌر البن 1ٖٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٖٖٗ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 1ٗٔ/ٕ

 . ٔ/5ٗٔشنمٌطً: ، أضواء البٌان للٖٔ/ٖ، فتح البٌان لصدٌك خان: 15ٖ/ٕعاشور: 
بًِ َلْم -عز وجل-( أي: لوله12ٗٔ) تُُهنَّ ثبَلثَةُ أَْشُهٍر َوالبلَّ بًِ ٌَبِْسَن ِمَن اْلَمِحٌِض ِمْن نَِسابِكُْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعدَّ : ﴿َوالبلَّ

َ ٌَجْ  [، ولد ٗعَْل لَهُ ِمْن أَْمِرِه ٌُْسًرا﴾ ]الطبلق:ٌَِحْضَن َوأُْوالُت األَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ َوَمْن ٌَتَِّك َّللاَّ
 . 25ٖ/5: -فتح-ذُِكَرت فً الصحٌح

( أي: والتلبث والتولؾ والتثبت والتؤنً والترلب والمكث، كل ذلن لاله أهل اللؽة والتفسٌر فً معنى 12٘ٔ)
-البسٌط للواحديب، ٗٓٔ/ٕ: -مخطوط-، الكشؾ والبٌان للثعلبًٙ٘ٗ/ٗالتربص. انظر: جامع البٌان للطبري: 

، معالم التنزٌل للبؽوي: 2ٕ٘/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 1ٙ/ٙأ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 1ٖٔ/ٔ: -مخطوط



"ألن المرأة بطبٌعتها تطلب النكاح؛ فمٌل لها: تربصً بنفسن؛ انتظري، لال ابن عثٌمٌن:  
ن على نفسن  -مثلما ألول: ارفك بنفسن  لول من لال: إن }أنفسهن{  ؛ وما أشبهها؛ وأما-أي هّوِ

توكٌد للفاعل فً } ٌتربصن { زٌدت فٌه الباء، وجعل معنى اآلٌة: ٌتربصن أنفسُهن؛ فهذا لٌس 
بصحٌح؛ ألن األصل عدم الزٌادة؛ وألن مثل هذا التعبٌر شاذ فً اللؽة العربٌة؛ فبل ٌحمل كبلم 

 .(122ٔ)فبل ٌعجلن"هللا على الشاذ؛ وعلى هذا فالمعنى الصحٌح: أن ٌنتظرن بؤنفسهن 
لال الطبري:"}المطلمات{: اللواتً طُّلِمن بعد ابتناء أزواجهن بهّن ، وإفضابهم إلٌهن ، إذا  

 .(121ٔ)كن ذوات حٌض وطهر"
لال المرطبً: " }والمطلمات{ لفظ عموم ، والمراد به الخصوص فً المدخول بهن ،  

ٍة تَْعتَدُّونََها{ ]األحزاب :  وخرجت المطلمة لبل البناء بآٌة "األحزاب" : }فََما لَكُمْ  ٌِْهنَّ ِمْن ِعدَّ َعلَ
{ ]الطبلق : 5ٗ ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ [ على ما ٌؤتً. وكذلن الحامل بموله : }َوأُوالُت األَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن 
ٗ"](ٔ125). 

ِضْعَن و")التربص( االنتظار... وهذا خبر والمراد األمر ، كموله تعالى : }َواْلَواِلَداُت ٌُرْ  
{ ]البمرة :  ، و"إن لٌل : كٌؾ استعٌر لفمظ الخبر لؤلمر فً لوله : (11ٓٔ)[ "ٖٖٕأَْوالَدهُنَّ

}ٌَتََربَّْصَن{ ؟ لٌل : لما كانت العدة تحصل من الرأي بانمضاء األٌام ، نوتها أو لم تنوها ، أجدت 
عتبار إتٌان جمٌع أو لم تجد صار لفظ الخبر أملن له من لفظ األمر ، وٌدلن على صحة هذا اال

 .(11ٔٔ)العدد بلفظ"
 [، ثبلثة ألوال:1ٕٕوفً إعراب لوله تعالى: }َواْلُمَطلَّمَاُت{]البمرة :  

. كموله تعالى: }َواْلَواِلَداُت ٌُْرِضْعَن (11ٕٔ)أحدها: أنه خبر ٌراد به األمر. وهذا لول األكثرٌن
{ ]البمرة:  ذلن:  [، وجاز ألن المعنى مفهوم، وفابدةٖٖٕأَْوالَدهُنَّ

أوال: رفع إٌهام أن العدة ال تحصل إال بالمصد واالختٌار، وتعرٌؾ العباد أنه إذا انمضت 

 .(11ٖٔ)العدة حصل الممصود، أفاده الرازي
ثانٌا: أن "إخراج األمر فً صورة الخبر تؤكٌد لؤلمر وإشعار بؤنه مما ٌجب أن ٌتلمى 

هو ٌخبر عنه موجوداً"، أي: ثمة بالمسارعة إلى امتثاله، فكؤنهن امتثلن األمر بالتربص ف
 .(11ٗٔ)باالستجابة. لاله الزمخشري

 والثانً: أنه أمر لفظاً ومعنى، على إضمار البلم فً }ٌَتَربَّْصن{. وهذا لول الكوفٌٌن.
والثالث: أنه على بابه )أي: الخبر(، وفً اآلٌة حذؾ، والتمدٌر: وحكم المطلمات أن 

 ٌتربصن.

                                                                                                                                                                               

، الدر المصون 2٘ٔ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٔٔو 1ٓٔ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٕ٘ٙ/ٔ
، لسان العرب البن منظور: ٔٗٓٔ/ٖجوهري: ، الصحاح لل1ٔٔ/ٕٔ، تهذٌب اللؽة لؤلزهري: ٔ٘٘/ٔللسمٌن: 

 . 12ٕ/5، تاج العروس للزبٌدي: 1٘٘ٔ/ٖ
 . 1ٖٙ/5( الفتح: 12ٙٔ)
 .51/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 122ٔ)
 .55ٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 121ٔ)
 .ٕٔٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 125ٔ)
 .ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٖ( تفسٌر المطربً: 11ٓٔ)
 .1ٙٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 11ٔٔ)
ب، 1ٖٔ/ٔ: -مخطوط-أ، الواحدي فً البسٌط2ٓٔ/ٕ: -مخطوط-ً الكشؾ والبٌان( منهم: الثعلبً ف11ٕٔ)

، ٕٓٙ/ٔ، وابن الجوزي فً زاد المسٌر: 5ٕ/ٙ، والرازي فً مفاتٌح الؽٌب: ٖ٘ٙ/ٔوالزمخشري فً الكشاؾ: 
: ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآنٙ٘ٔ/ٔوأبو البركات ابن األنباري فً البٌان فً ؼرٌب إعراب المرآن: 

ولال: )هذا لول أهل اللسان من ؼٌر خبلؾ بٌنهم فٌما ذكر ابن الشجري(، وابن كثٌر فً تفسٌره:  ٕٔٔ/ٖ
، والماسمً فً محاسن ٖٔٔ/ٕ، واأللوسً فً روح المعانً 5ٔٔ/ٔ، والبٌضاوي فً أنوار التنزٌل: ٖٖٗ/ٔ

 .11ٖ/ٕ، وابن عاشور فً التحرٌر والتنوٌر: ٕٕٗ/ٖالتؤوٌل: 
 .5ٕ/ٙح الؽٌب: ( انظر: مفات11ٌٖٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٔ( انظر:الكشاؾ: 11ٗٔ)



ٌَتََربَّْصَن ِبؤَنفُِسِهنَّ ثبَلثَةَ{ خبر لال ابن العربً :"لال جماعة  : لوله تعالى: }َواْلُمَطلَّمَاُت 
معناه األمر، وهذا باطل، بل هو خبر عن حكم الشرع، فإن وجدت مطلمة ال تتربص فلٌس من 

 .(11٘ٔ)الشرع"
ً من حٌث المعنى-وهذا الذي ذكره ابن العربً   استبعده جداً أبو -وإن كان مستمٌما
للحاجة فٌه إلى تمدٌر الحذؾ فً موضعٌن واألصل عدمه، وال ، (112ٔ)سمٌن، وال(11ٙٔ)حٌان

 خبلؾ فً المعنى على األلوال الثبلثة، وهللا أعلم.

  :(111ٔ) ولد اختلؾ العلماء فً عدة األمة على لولٌن 
 أحدهما: أن عدة األمة التً تحٌض من طبلق زوجها حٌضتان. وهذا لول الجمهور.

ٌَْضتَاِن"واحتجوا بموله علٌه   تَُها َح ، فؤضاؾ إلٌها (115ٔ)السبلم : "َطبَلُق اأْلََمِة تَْطِلٌَمتَاِن َوِعدَّ
 الطبلق والعدة جمٌعا ، إال أن مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحدٌث وهو ضعٌؾ. 

 .(15ٔٔ)، ولالت به فرلة من العلماء (15ٓٔ)وروي عن ابن عمر : "أٌهما رق نمص طبلله" 
 .(15ٕٔ)سٌاق اآلٌة ٌدل على أن المراد بها الحرة"لال الشٌخ السعدي: "، و 

والثانً: أن عدة األمة كعدة الحرة، إال أن تكون مضت فً ذلن سنة : فإن السنة أحك أن 
 .(15ٖٔ)تتبع. لاله ابن سٌرٌن

والثالث: إن اآلٌات فً عدة الطبلق والوفاة باألشهر واأللراء عامة فً حك األمة والحرة ، 
وهذا لول األصم عبدالرحمن بن كٌسان، وداود بن علً، وجماعة أهل  فعدة الحرة واألمة سواء،

 . (15ٗٔ)الظاهر
تطلُك طبللًا فهً طالك، وٌدل على  (15٘ٔ)والطبلق لؽةً : مصدر َطلََمت المرأة وَطلَُمت 

وٌستعمل فً معان أخر الترن والتخلٌة ، ٌمال طلَّك الببلد أي تركها ، وأطلك األسٌر أي خبلًّه، 
، وٌطلك على البعد ٌمال طلك فبلن  الصفو الطٌب الحبلل فٌمال هو لن طلك أي حبللفٌطلك على 

 .( 15ٙٔ)إذا تباعد ، وٌطلك على الخروج ٌمال أنت ِطْلٌك من هذا األمر أي خارج من
وهذه المعانً المذكورة إذا أمعنا النظر فٌها وجدنا بٌنها وبٌن ممصود الطبلق ترابًطا  

ته وهو أًٌضا لد أحلها لؽٌره ، ولد باعدها بفراله لها ولد خرج واضًحا فالمطلك تارن لزوج
 .( 152ٔ)أًٌضا عن العمد الذي كان ٌربطهما ، فالطبلق لد اجتمعت فٌه هذه المعانً جمٌعًا

ولد تنوعت عبارات الفمهاء ، وتعددت تعرٌفاتهم للطبلق فً العرؾ الشرعً، هو : "حلُّ  
 . (155ٔ)و المآل بلفظ مخصوص"فً الحال أ (151ٔ) لٌد النكاح ]أو بعضه[

                                                             

 .1ٙٔ/ٔ( أحكام المرآن: 11٘ٔ)
 .1٘ٔ/ٕ( انظر: البحر المحٌط: 11ٙٔ)
 .ٖ٘٘/ٔ( انظر: الدر المصون: 112ٔ)
 .1ٔٔ-2ٔٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 111ٔ)
 . حدٌث ضعٌؾ، انفرد به مظاهر بن أسلم.11ٗ/ٖ(: 1ٕٔٔ( سنن الترمذي)115ٔ)
 . 1ٖ/ٗ(، والدارلطنً:5٘5ٕٔ)-(5٘2ٕٔ( أخرجه عبدالرزاق)15ٓٔ)
 .1ٔٔ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 55-1/51ٔ( انظر: اإلستذكار:15ٔٔ)
 .ٔٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 15ٕٔ)
 .5ٕٔ/1ٔ، واالستذكار:5ٕٔ/ٗ(، واإلشراؾ البن المنذر:11ٕٓٔ( انظر: مسند عبدالرزاق)15ٖٔ)
 .1ٔٔ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 1/55ٔ( انظر: اإلستذكار: 15ٗٔ)

المطلع )  ( وهو ما ذكره صاحب 5ٕٙٙ/ٗبفتح البلم وضمها كما لال ثعلب من أهل اللؽة ) اللسان (15٘ٔ) 
ٖٖٖ .  ) 

 ( وما بعدها ، مادة ) ٕٓٗ/ٖ( ؛ ومعجم مماٌٌس اللؽة )  ٖٖٓ/ٖ( ؛ مجمل اللؽة )  5ٕٙٙ/ٗاللسان ) (15ٙٔ) 
 طلك ( .
(  الطبلق فً الشرع : ) وهو موافك لبعض مدلوله اللؽوي( عن  1ٕ٘/5لال الحافظ ابن حجر فً الفتح ) (152ٔ) 

( عن الطبلق فً الشرع : ) وهو عابد إلى معناه  ٖٖٖوفٌما ذكرته تعمٌب علٌه ، لال البعلً فً المطلع ص ) 
 ( . 2ٔٙ/ٖلؽة ( أهـ وتجد مثله فً الدر النمً ) 



 ولد دلَّ على مشروعٌة الطبلق الكتاب والسنة واإلجماع والمعمول .  
تَاِن فَإِْمَساٌن بَِمعُْروٍؾ أَْو تَْسِرٌٌح بِإِْحَساٍن{ ]البمرة :  - أما الكتاب : فموله تعالى : }الطَّبَلُق َمرَّ
ًُّ إِذَ [ 5ٕٕ ةَ{ ، ولوله تعالى : } }ٌَا أٌََُّها النَّبِ تِِهنَّ َوأَْحُصوا اْلِعدَّ ا َطلَّْمتُُم الّنَِساَء فََطلِّمُوهُنَّ ِلِعدَّ

 [.ٔ]الطبلق : 
، وما ورد عنه صلى هللا ( 5ٓٓٔ)وأما السنة : فموله ملسو هيلع هللا ىلص : "إنما الطبلق لمن أخذ بالساق" -

 . (5ٓٔٔ)علٌه وسلم أنه طلك حفصة رضً هللا عنها ثم راجعها
 .  (5ٕٓٔ)آلثار فً هذا كثٌرة جًداواألحادٌث وا -
وأما اإلجماع : فمد أجمع العلماء على جوازه وهو والع منذ الصدر األول فً اإلسبلم إلى  -

 .( 5ٖٓٔ)هذا الزمان ال ٌنكره أحد
والمعمول ٌإٌد جوازه الحكمة من مشروعٌته، إذ شرع هللا الزواج لٌكون دابًما مإبًدا إذ به  

رادة منه ، وال بد لتحمٌك أهداؾ النكاح العظٌمة من وجود المودة تتحمك المنافع والمصالح الم
والتفاهم بٌن الزوجٌن فإذا حصل ما ٌمطع هذه المودة وٌفسد هذا التفاهم مما هو والع وكثٌر ، 
ألسباب مشاهدة ، كؤن تفسد أخبلق أحد الزوجٌن فٌندفع فً تٌار الفسك والفجور وٌعجز 

ط ، أو ٌحدث بٌن الزوجٌن تنافر فً الطباع وتخالؾ فً المصلحون عن ردة إلى سواء الصرا
العادات أو ٌلمى فً نفس أحدهما كراهٌة اآلخر والسَّؤم منه والتبرم من أفعاله ولد ٌكون الزوج 
عمًٌما أو لد ٌصٌبه مرض معد خطٌر أو لد ٌؽٌب ؼٌبة ال ٌعلم فٌها حاله ، وال حٌاته من موتِِه ، 

 ٌستطٌع اإلنفاق على زوجته ولٌست بخلٌه فتنكح ؼٌره . ولد ٌصاب بضٌك ذلن الٌد فبل 
وهذه األمثلة ولٌست من الخٌال فً شًء تفسد على البٌت نظامه وتعكر علٌه صفوه ،  

فٌنحرؾ الزوجان فً البحث على لذة بدٌلة أو سكن ؼٌر ما ٌجدانه فً نكاحهما ، وٌنحرؾ 
بحمولهم وٌنشؤ األطفال نشؤة ٌملإها  األوالد حٌث ال كافل لهم وال راعً لشإونهم وال لابم

 التشاإم ، وٌؽلب علٌها الحزن واالنطواء فً مجتمع أسري كهذا .
لهذه األمور وؼٌرها كثٌر ؛ أباح هللا الطبلق لٌكون عبلًجا لهذا الوضع الرديء ، والحال  

 مع .المفجع ، والخطب األلٌم ، الذي أصاب األسرة التً هً اللَّبنة األولى لبناء المجت
وألن اإلسبلم دٌن رب العالمٌن الذي هو أعلم بمصالح العباد من أنفسهم ، وألنه الدٌن  

الصالح لكل زمان ومكان ، فمد حرص على ولاٌة المجتمعات من كل داهٌة تفتن به وكل فجٌعة 

                                                                                                                                                                               

فه به فً الدر المختار وهو الذي عرَّ
العلم ، ولد أضفت لتعرٌفه لًٌدا وهو ) أو  ، ومعناه متفك علٌه بٌن أهل 

( ؛ وانظر : أمثلة  1ٕٗ/ٙ، انظر : حاشٌة الروض المربع البن لاسم ) بعضه ( وفابدته إدخال الطبلق الرجعً
( ؛ وانظر أًٌضا :  ٖٖٙ/ٔ( ؛ البهجة فً شرح التحفة )  ٕٖ٘/ٖوشرح العناٌة ) لتعرٌفات الطبلق فً فتح المدٌر ؛ 

 ( . 5ٕٔ؛ ومعجم لؽة الفمهاء ص )  ( ٔٗٔ التعرٌفات ص )
 ( . ٗٔٗ/ٕالدر المختار مع حاشٌة ابن عابدٌن علٌه ) (155ٔ) 
( ، والدار لطنً فً سننه  1ٕٔٓرواه ابن ماجة فً سننه كتاب ) الطبلق ( باب طبلق العبد ، برلم ) (5ٓٓٔ) 

( من حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما ، ورواه الدارلطنً مرسبًل  2ٖ/ٗكتاب ) الطبلق والخلع واإلٌبلء ( ) 
ن الفرج مختلؾ فٌه . انظر : عن عكرمة وعن عصمة ابن مالن ، وفً إسناد المرفوع عند الدارلطنً أحمد ب

( وفً إسناده عند ابن ماجة ابن لهٌعة وهو ضعٌؾ ،  5ٓٔ/ٔ( ، والكامل البن عدي )  ٕٙٙ/ٔلسان المٌزان ) 
( وزوابد ابن ماجة بحاشٌة السنن ، ولد حسن  2ٖ/ٗوللحدٌث طرق ٌموي بها ، انظر : التعلٌك المؽنً ) 

 ( .  ٖ٘٘/ٔصحٌح سنن ابن ماجة ) ( ، و ٕٔٗٓالحدٌث األلبانً فً اإلرواء ) 
( وابن ماجة فً سننه  1ٕٕٓرواه أبو داود فً سننه كتاب ) الطبلق ( باب فً المراجعة رلم ) (5ٓٔٔ) 
( من حدٌث عمر بن الخطاب رضً هللا عنه وإسناده  ٕٙٔٓالطبلق ( باب حدٌثا سوٌد بن سعٌد رلم )  كتاب )

حدٌث ابن عمر وإسناده ( من  ٖٓٙ٘صحٌح ، وأخرجه النسابً فً سننه كتاب ) الطبلق ( باب الرجعة رلم ) 
( ،  22ٕٓالؽلٌل رلم ) اء ، وإرو ( ٕٗٗ/5صحٌح ، وفً الباب عن أنس وعمار . انظر إن شبت مجمع الزوابد ) 

 ٕ٘/ٗ( ، اإلصابة )  2ٕٕ/ٕ ( ، وانظر : لصة طبللها فً سٌر أعبلم النببلء ) 2ٕٓٓوالسلسلة الصحٌحة ) 
 . ) 

 (  . 2ٔٙ/ٔ( ، وجمع الفوابد )  2ٕٗ/ٙانظر : نٌل األوطار ) (5ٕٓٔ) 
ر : ) حاشٌة الروض ( ، وانظ ٖٕٖ/ٓٔممن نمل اإلجماع على مشروعٌته ابن لدامة فً المؽنً ) (5ٖٓٔ) 

 ( . 1ٕٗ/ٙالمربع ( البن لاسم ) 



تلم به ، وكل نكبة تصٌبه ، فمد شرع الطبلق لٌتخلص به الزوجان من حٌاة مملمة ، وصلة 
باالرتباط به وارتباط مإلم ، ومن ثم ٌنمب كل منهما عّمن هو خٌر من سابمه ، وأجدر  موجعة ،

، لال تعالى : } وإن ٌتفرلا ٌؽن هللا كبلً من سعته وكان هللا واسعا حكٌماً{] سورة النساء ، اآلٌة 
ٖٔٓ] (ٔ5ٓٗ) . 
 :(5ٓ٘ٔ)واختلفوا فً )األلراء(، على لولٌن 

ًّ (5ٓٙٔ)عمرأحدهما: أنها )الِحٌَُض(. وهو لول  ، (5ٓ1ٔ)، وابن مسعود(5ٓ2ٔ)، وعل
، وعمرو بن (5ٖٔٔ)، وابن عباس(5ٕٔٔ)، والضحان(5ٔٔٔ)، ولتادة(5ٔٓٔ)، والربٌع(5ٓ5ٔ)ومجاهد
، وعبدهللا (5ٔ2ٔ)، والحسن وأبً موسى األشعري(5ٔٙٔ)، والسدي(5ٔ٘ٔ)، وعكرمة(5ٔٗٔ)دٌنار

ًّ (5ٕٓٔ)، وعثمان(5ٔ5ٔ)، وإبراهٌم(5ٔ1ٔ)وعلً وسعٌد بن جبٌر  . (5ٕٕٔ)، ومعبد الجهنً(5ٕٔٔ)، وأب
 :(5ٕٗٔ)، ولد احتجوا بمول الشاعر(5ٕٖٔ)مالن وأبو حنٌفة وأهل الكوفة ولال به 

ًّ فارض         له لروٌء كمروِء الحابض  ٌا ُربَّ ذي صؽن عل
 .(5ٕ٘ٔ)لال الزجاج:" وما احتج به أهل اللؽة مما ٌموي مذهبهم"

                                                             

( وما بعدها ؛ األحوال  ٖٖٗ/ٔ( ؛ تفسٌر آٌات األحكام للصابونً )  1ٖٔ/ٕانظر : حجة هللا البالؽة ( ) (5ٓٗٔ) 
، كلها لدمحم أبو زهرة .  15( ؛ تنظٌم اإلسبلم المجتمع ص  2ٙ( ؛ تنظٌم األسرة ص )  2ٕٖالشخصٌة ص ) 
( ؛ الزواج والطبلق  1ٖ٘/2( ؛ الفمه اإلسبلمً وأدلته )  ٕٗ،  ٖٕدٌن اإلسبلمً،سعدي: ص ) ومن محاسن ال

(، وانظر : فً تارٌخ الطبلق وأحكامه عند المسلمٌن وؼٌرهم  ٙ،  ٘وآثارهما للدكتور عبد الودود السرٌتً ص ) 
مرن العشرٌن ، لفرٌد وجدي ) ( ؛ دابرة معارؾ ال 1ٕٖ،  2ٕٖ/ٔٔ، دابرة المعارؾ ، للمعلم بطرس البنانً ) 

 ( وما بعدها . 22ٖ/٘
وما بعدها، وتفسٌر المرطبً:  5ٕٓ/ٕوما بعدها، والنكت والعٌون:  55ٗ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 5ٓ٘ٔ)
 وما بعدها. 1ٔٔ/ٖ
(، 1٘ٙٗ(، و)1ٗٙٗ(، و)1ٖٙٗ(، و)1ٕٙٗ(، و)1ٔٙٗ(، و)1ٓٙٗ(، )22ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٓٙٔ)
 .ٖٓ٘-ٔٓ٘/ٗ(:ص1ٙٙٗ)
 .ٙٓ٘-ٗٓ٘/ٗ(:ص51ٙٗ(، و)5ٖٙٗ(، و)15ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٓ2ٔ)
(، 1٘ٙٗ(، و)1ٗٙٗ(، و)1ٖٙٗ(، و)1ٕٙٗ(، و)1ٔٙٗ(، و)1ٓٙٗ(، و)2٘ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٓ1ٔ)

 .ٗٓ٘-ٔٓ٘/ٗ(:ص11ٙٗو)
 .ٓٓ٘/ٗ(:صٙٙٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٓ5ٔ)
 .ٓٓ٘/ٗ(:ص2ٙٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔٓٔ)
 .ٓٓ٘/ٗ(:ص1ٙٙٗبري)( انظر: تفسٌر الط5ٔٔٔ)
 .ٓٓ٘/ٗ(:ص5ٙٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٔٔ)
 .ٓٓ٘/ٗ(:ص2ٓٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٖٔٔ)
 .ٓٓ٘/ٗ(:ص2ٔٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔٗٔ)
 .ٔٓ٘/ٗ(:ص2ٕٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ٘ٔ)
 .ٔٓ٘/ٗ(:ص2ٗٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔٙٔ)
 .ٗٓ٘-ٔٓ٘/ٗ(:ص12ٙٗو)(، 25ٙٗ(، و)21ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ2ٔ)
 .ٗٓ٘/ٗ(:ص5ٓٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ1ٔ)
 .ٗٓ٘/ٗ(:ص5ٔٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ5ٔ)
 .٘ٓ٘/ٗ(:ص5ٗٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٓٔ)
 .٘ٓ٘/ٗ(:ص5ٗٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٔٔ)
 .٘ٓ٘/ٗ(:ص5ٙٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٕٔ)
 .5ٕٔ/ٔ، والنكت والعٌون:2ٓٔ/ًٕ: ، وتفسٌر الثعلبٖٖٓ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: 5ٕٖٔ)
، وكتاب ٕٕ، واألضداد: 2ٙ - ٙٙ: ٙ، والحٌوان ٖٗٔٔ، 1٘ٓ، والمعانً الكبٌر: ٖٗٙ(مجالس ثعلب: 5ٕٗٔ)

 ، واللسان )فرض( ، وؼٌرها، وصواب إنشاده: 22، ٗٗ: ٔالمرطٌن 
ًّ ذي ضؽن وضب فارض  ٌارب مولى حاسد مباؼض ... عل

الملب. لروء وألراء جمع لرء )بضم فسكون( : وهو ولت الحٌض لال ابن والضب: الؽٌظ والحمد تضمره فً 
لتٌبة: "أي له أولات تهٌج فٌها عداوته"، ولال الجاحظ: "كؤنه ذهب إلى أن حمده ٌخبو ثم ٌستعر، ثم ٌخبو ثم 

 ٌستعر".
 .ٖٖٓ/ٔ( معانً المرآن: 5ٕ٘ٔ)



، وابن (5ٕ1ٔ)، وعلً(5ٕ2ٔ)، وزٌد بن ثابت(5ٕٙٔ)والثانً: أنها األطهار. وهو لول عابشة
 .(5ٖٕٔ)، وسلٌمان(5ٖٔٔ)، وأبان بن عثمان(5ٖٓٔ)وسالم بن عبدهللا، (5ٕ5ٔ)عمر

 :(5ٖٗٔ)، واستشهدوا بمول األعشى(5ٖٖٔ)وكذا لاله الشافعً وأهل الحجاز
 َوفًِ كُّلِ َعاٍم أَْنَت َجاِشُم َؼْزَوةٍ        تَشُدُّ ألْلَصاَها َعِزٌَم َعَزابَِكا 

ْكِر ِرْفعةً          ِلَما َضاَع فٌَِها ِمْن لُُروٍء نَِسابَِكا  ثٍَة َماال َوفًِ الذِّ  ُمَوّرِ
، "ألنّه خرج إلى الؽزو ولم ٌؽش نساءه فؤضاع (5ٖ٘ٔ)فالذي ضاع هنا األطهار ال الحٌض

 الراءهّن أي أطهارهن، ومن لال بهذا المول لال: إذا حاضت المرأة الحٌضة الثالثة فمد انمضت
 .(5ٖٙٔ)عدتها وحلّت للزواج"

لال الراؼب: } ثبََلثَةَ لُُروٍء{،" أي ثبلثة دخول من الطهر فً الحٌض ولٌس حمٌمة هذا إال  
ما لاله الشافعً دون ما لاله ؼٌره فً أنها إذا رأت الدم ثبلث مرات ، فمد انمضى عدتها ، 

 .(5ٖ2ٔ)وجعل ؼٌره حصول ثبلثة أطهار تتعمبها ثبلث حٌض"
سبب اختبلؾ أهل التفسٌر فً معنى )المروء( ٌعود إلى اإلختبلؾ فً المعنى للت: إن  

اللؽوي للكلمة،  فـ)المروء( فً كبلم العرب : جمع )لُْرء(، ولد تجمعه العرب )ألراء(، ٌمال فً 
 )فعل( منه: ألرأت المراة ، إذا صارت ذات حٌض وطُهر، فهً تمرئ إلراء.

 :(5ٖ1ٔ)على لولٌنولد واختلفوا فً اشتماق )المرء(  
أحدهما: أن المرء االجتماع ، ومنه أخذ اسم المرآن الجتماع حروفه ، ولٌل : لد لرأ الطعام 
فً شدله ولرأ الماء فً حوضه إذا جمعه ، ولٌل : ما لرأِت النالة َسَلى لط ، أي لم ٌجتمع 

 :(5ٖ5ٔ)رحمها على ولد لط ، لال عمرو بن كلثوم
ٌَْطٍل أْدَماَء بكرِ  ًْ َع  َهَجاَن اللون لم تمَرأْ َجنٌَِنا         ِذَراَع

 .(5ٗٓٔ)فموله)لم تمَرأْ (: أي: لم تضم فً رحمها ولداً لط

، (5ٗٗٔ)، والزجاج(5ٖٗٔ)، والكسابً(5ٕٗٔ)، واألخفش(5ٗٔٔ)وهذا لول األصمعً
 .(5ٗ٘ٔ)والشافعً

                                                             

 .2ٓ٘-ٙٓ٘/ٗ(:ص2ٖٓٗ)-(2ٓٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٙٔ)
(، 2ٕٔٗ(، و)2ٔٔٗ(، و)2ٔٓٗ(، و)2ٓ5ٗ(، و)2ٓ1ٗ(، و)2ٓ2ٗ(، و)2ٓ٘ٗسٌر الطبري)( انظر: تف5ٕ2ٔ)

 .ٔٔ٘-2ٓ٘/ٗ(:ص2ٕ٘ٗ)-(2ٕٓٗ(، و)2ٔ1ٗ(، و)2ٔ2ٗ(، و)2ٔٙٗ(، و)2ٖٔٗو)
 .1ٓ٘/ٗ(:ص2ٓ5ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕ1ٔ)
 .5ٓ٘-1ٓ٘/ٗ(:ص2ٔٙٗ(، و)2ٔ٘ٗ(، و)2ٔٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕ5ٔ)
 .5ٓ٘/ٗ(:ص2ٔ1ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٖٓٔ)
 .5ٓ٘/ٗ(:ص2ٔ5ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٖٔٔ)
 .ٔٔ٘-ٙٓ٘/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 5ٖٕٔ)
 .5ٕٔ/ٔ، والنكت والعٌون:2ٓٔ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً: ٖٖٓ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: 5ٖٖٔ)
ولد ذكر وؼٌرهما كثٌر . ٌمدح هوذة بن على الحنفً ،  2ٗ:  ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة  2ٙ(دٌوانه : 5ٖٗٔ)

فٌها من فضابل هوذة ومآثره ما ذكر . جشم األمر ٌجشمه جثما وجشامة : تكلفه على جهد ومشمة وركب أجسمه 
والعزٌم والعزٌمة والعزم : الجد وعمد الملب على أمر أنن فاعله . والعزاء : حسن الصبر عن فمد ما ٌفمد 

ً سبٌل تشٌٌد ملكن بالؽزو المتصل عاًما بعد عام اإلنسان . ٌمول لهوذة : كم من لذة طٌبة صبرت النفس عنها ف
. 
 .ٖٗٓ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: 5ٖ٘ٔ)
 .2ٓٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: 5ٖٙٔ)
 .ٙٙٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 5ٖ2ٔ)
 .5ٕٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 5ٖ1ٔ)
، وانظر: تهذٌب 5ٕٔ (البٌت لعمرو بن كلثوم التؽلبً فً معلمته. انظر: شرح المعلمات السبع للزوزنً ص5ٖ5ٔ)

 (. والعٌطل: الطوٌل العنك من النوق. واألدماء: البٌض منهإٗٔ/ ٔ(، ولسان العرب )2ٕٔ/ 5اللؽة )
 .ٖ-ٔ/ٔ( انظر: مجاز المرآن ألبً عبٌدة: 5ٗٓٔ)
 .5ٕٔ/ٔ(انظر: النكت والعٌون: 5ٗٔٔ)
 .12ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن:5ٕٗٔ)



والثانً: أن المرء الولت ، لمجًء الشًء المعتاد مِجٌإه لولت معلوم ، وإلدبار الشًء 
 .(5ٗ2ٔ)، واختاره الطبري(5ٗٙٔ)المعتاد إدباره لولت معلوم. وهذا لول أبً عمرو بن العبلء 

ولذلن لالت العرب : لرأت حاجةُ فبلن عندي، بمعنى دنا لضاإها ، وَحان ولت لضابها،  
 : (5ٗ1ٔ)جاء ولت أفوله، وألرأ،  إذا جاء ولت طلوعه ، كما لال الشاعر والرأ النجم، إذا 

َما َكاِن ِمْنها أُفُوال   إذَا َما الثَُّرٌَّا َولَْد أْلَرأَْت        أََحسَّ الّسِ
 : (5ٗ5ٔ)ولٌل : " ألرأت الرٌح " ، إذا هبت لولتها ، كما لال مالن بن الحارث الهذلً 

ٌَاُح َشنِبُْت الَعْمَر َعْمَر َبنِ  ٌٍْل      إِذَا َهبَّْت ِلمَاِربَِها الّرِ  ً شُلَ
 بمعنى : هبت لولتها وحٌن هُبوبها. 

 : (5٘ٓٔ)ومن ذلن لول األعشى مٌمون بن لٌس 
 َوفًِ كُّلِ َعاٍم أَْنَت َجاِشُم َؼْزَوةٍ        تَشُدُّ ألْلَصاَها َعِزٌَم َعَزابَِكا 

ْكِر ِرْفعةً  ثٍَة َماال َوفًِ الذِّ  ِلَما َضاَع فٌَِها ِمْن لُُروٍء نَِسابَِكا         ُمَوّرِ
ٌْش : "دعً الصبلة أٌام ألرابن"  ولذلن لال ملسو هيلع هللا ىلص لفاطمة بنت أبً ُحبّ

(ٔ5٘ٔ). 
 .(5ٕ٘ٔ)بمعنى : دعً الصبلة أٌام إلبال حٌضن، إذ جعل )المُرء(: ولت الطهر  

ً للحٌض ،   فؤلنه ولت خروج الدم المعتاد ، ومن لال الماوردي: " فمن جعل المْرء اسما
 .(5ٖ٘ٔ)جعله اسماً للطهر ، فؤلنه ولت احتباس الدم المعتاد "

لال الراؼب: " والمرء فً الحمٌمة اسم للدخول فً الحٌض عن طهر ، ولما كان اسماً  
لؤلمرٌن الطهر والحٌض المتعمب له أطلك على كل واحد منهما ، ألن عادة العرب أن كل اسم 

معنٌٌن معاً ٌطلك على كل واحد منهما إذا انفرد ، كالمابدة هً للخوان والطعام ، ولد موضوع ل
سمً كل واحد منهما بانفراده مابدة ، وعلى ذلن الظعٌنة والكؤس والراوٌة ، فكذلن المرإ ، 
ً للطهر مجرداً بداللة أن الطاهر التً لم تر الدم ال ٌمال لها ذات لرء ، وكذا  ولٌس هما اسما

 .(5٘ٗٔ)بض التً استمر بها الدم ، والنفساء ال ٌمال لهما ذلن"الحا

                                                                                                                                                                               

 55ٖمادة )لرأ(، "المفردات" ص  5ٕٔٗ - 5ٕٕٔ/ ٖاللؽة" ، و "تهذٌب 5ٕٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 5ٖٗٔ)
 مادة )لرأ(. ٖ٘ٙ٘ - ٖٗٙ٘/ ٙ، "اللسان" ٖٓٗ - 1ٖٖ/ ٖ، "عمدة الحفاظ" ٓٓٗ -
 .ٖ٘ٓ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 5ٗٗٔ)
 .5ٕٔ/ٔ(انظر: النكت والعٌون: 5ٗ٘ٔ)
 5ٕٔٗ - 5ٕٕٔ/ ٖة:، وتهذٌب اللؽٖٗٓ/ ٔ، ومعانً المرآن للزجاج 5ٕٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 5ٗٙٔ)

 ٖ٘ٙ٘ - ٖٗٙ٘/ ٙ، واللسان: ٖٓٗ - 1ٖٖ/ ٖ، وعمدة الحفاظ: ٓٓٗ - 55ٖمادة )لرأ(، والمفردات: ص 
 مادة )لرأ(.

 .ٔٔ٘/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري:5ٗ2ٔ)
 . ولم أتعرؾ على لابله.ٔٔٔ/٘( البٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره: 5ٗ1ٔ)
اءة : كرهه . والعمر : اسم مكان و " خلٌل " الذي نسب وشًء الشًء ٌشنؤه شن 1ٖ:  ٖ(دٌوان الهذلٌٌن 5ٗ5ٔ)

 إلٌه هو جد جرٌر بن عبد هللا البجلً .
وؼٌرهما كثٌر . ٌمدح هوذة بن على الحنفً ، ولد ذكر  2ٗ:  ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة  2ٙ(دٌوانه : 5٘ٓٔ)

على جهد ومشمة وركب أجسمه فٌها من فضابل هوذة ومآثره ما ذكر . جشم األمر ٌجشمه جثما وجشامة : تكلفه 
والعزٌم والعزٌمة والعزم : الجد وعمد الملب على أمر أنن فاعله . والعزاء : حسن الصبر عن فمد ما ٌفمد 
اإلنسان . ٌمول لهوذة : كم من لذة طٌبة صبرت النفس عنها فً سبٌل تشٌٌد ملكن بالؽزو المتصل عاًما بعد عام 

. 
ٌك المنذرٌن المؽٌر ، عن عروة بن الزبٌر عن فاطمة بنت أبً حبٌش : أن (رواه أبو دواد والنسابً من طر5٘ٔٔ)

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال لها : " دعى الصبلة أٌام ألرابن " . ثم لال : " ولكن المنذر هذا مجهول لٌس بمشهور وذكره 
 ٗٔٔ:  ٔوانظر سنن أبً داود .  ٕٕٗ/ٔ/ٗابن حبان فً الثمات " وكذلن لال ابن أبً حاتم فً الجرح والتعدٌل 

 - ٙٔ:  ٗوما بعده من أبواب الحٌض( ومسلم  - 1ٖٗ:  ٔتفصٌل ذلن . وانظر البخاري )فتح الباري  2ٔٔ -
 وفاطمة بنت أبً حبٌش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن لصً المرشٌة. ٕٔ
 .ٕٔ٘-ٔٔ٘/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 5ٕ٘ٔ)
 .5ٕٕ/ٔ( النكت والعٌون: 5ٖ٘ٔ)
 .ٙٙٗ-٘ٙٗ/ٔتفسٌر الراؼب األصفهانً: ( 5٘ٗٔ)



جمع لَْرء بفتح الماؾ؛ وهو الحٌض؛ وهو رأي والراجح أن لوله تعالى} لُُروٍء{،  
أي حٌضها؛ فموله تعالى:  (ٔ)الجمهور؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً المستحاضة: "تجلس أٌام ألرابها"

 .(5٘٘ٔ)}ثبلثة لروء{ أي ثبلث حٌض. وهللا تعالى أعلم
{]البمرة:  لوله تعالى: }  ُ فًِ أَْرَحاِمِهنَّ [، أي: "وال 1َٕٕواَل ٌَِحلُّ لَُهنَّ أَْن ٌَْكتُْمَن َما َخلََك َّللاَّ

ة وإِبطاالً لحك ٌباح للمطلمات أن ٌخفٌن ما فً أرحامهن من حبٍل أو حٌض استعجاالً فً العد
 .(5٘ٙٔ)الزوج فً الرجعة"

لال الماسمً:" من الحٌض أو الولد، استعجاال فً العدة أو إبطاال لحّك الزوج فً  
 .(5٘2ٔ)الرجعة"
و)األرحام(: جمع رحم؛ "وهو ممر الحمل؛ وسمً رحماً؛ ألنه ٌنضم على الجنٌن،  

 .(5٘1ٔ)لٌه، وعطفهم علٌه"وٌحفظه؛ فهو كذوي األرحام من انضمامهم على لرٌبهم، وحنوهم ع
وذكر أهل العلم فً تفسٌر لوله تعالى:}َوالَ ٌَِحلُّ َلُهنَّ أَن ٌَْكتُْمَن َما َخلََك هللاُ فً  

{]البمرة:  :(5٘5ٔ)[، ثبلثة تؤوٌبلت1ٕٕأَْرَحاِمِهنَّ
، (5ٕٙٔ)، وإبراهٌم النخعً(5ٙٔٔ)، والزهري(5ٙٓٔ)أحدها : أنه الحٌض ، وهو لول عكرمة 

 .(5ٖٙٔ)وعطٌة
علٌهن أن ٌكتمن أزواجهن الذٌن طلَّموهن ، فً الطبلق الذي علٌهم لهّن فٌه إذ "حّرم  

 .(5ٙٗٔ)رجعة ٌبتؽٌن بذلن إبطال حمولهم من الرجعة علٌهن"
، (5ٙ2ٔ)، والربٌع(5ٙٙٔ)، ومجاهد(5ٙ٘ٔ)والثانً : أنه الحمل والحٌض جمٌعا.  لاله ابن عمر

، (52ٕٔ)عتٌبة ، والحكم بن(52ٔٔ)، والشعبً(52ٓٔ)، وابن عباس(5ٙ5ٔ)، والضحان(5ٙ1ٔ)وابن زٌد
 وهذا لول جمهور أهل التفسٌر.

، (52٘ٔ)، ودمحم بن كعب المرظً(52ٗٔ)، وابن عباس(52ٖٔ)والثالث : أنه الحمل ، لاله عمر

 .(525ٔ)، ومماتل بن حٌان(521ٔ)، ولتادة-فً أحد لولٌه -(522ٔ)، والنخعً(52ٙٔ)والسدي
                                                             

: جمع المستحاضة بٌن الصبلتٌن وؼسلها إذا جمعت، ٘، كتاب الحٌض، باب 5ٕٓٔأخرجه النسابً ص (ٔ)
 .5ٖ٘(، حدٌث رلم ٕٔٔ – ٕٓٔ/ٔ، ولال األلبانً: صحٌح )صحٌح النسابً ٖٔٙحدٌث رلم 

الحٌض والطهر. نص علٌه من أبمة اللؽة: أبو ( ولد ذكر الماسمً: " و)المرء( : من األضداد، ٌطلك على 5٘٘ٔ)
عبٌد والزجاج وعمرو بن العبلء وؼٌرهم. والبحث فً ترجٌح أحدهما طوٌل الذٌل، استوفاه اإلمام ابن المٌّم فً 
)زاد المعاد( فانظره. ولمن نظر إلى موضوعه اللؽوّي أن ٌمول: تنمضً العدة بثبلثة أطهار أو بثبلث حٌض. 

 (.ٖٗٔ/ٕمعتدة خرجت عن عهدة التكلٌؾ به. وهللا أعلم".)محاسن التؤوٌل: فؤٌهما اعتبرته ال
 .ٖٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5٘ٙٔ)
 .ٖٗٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5٘2ٔ)
 .55/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5٘1ٔ)
 وما بعدها. ٙٔ٘/ٗ، وتفسٌر الطبري: 5ٕٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 5٘5ٔ)
 .2ٔ٘/ٗ(:ص2ٖٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٙٓٔ)
 .ٙٔ٘/ٗ(:ص2ٕ2ٗ: تفسٌر الطبري)( انظر5ٙٔٔ)
 .2ٔ٘-ٙٔ٘/ٗ(:ص2ٖٓٗ(، و)2ٕ5ٗ(، و)2ٕ1ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٙٔ)
 .ٙٔٗ/ٕ(:ص5ٕٕٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٖٙٔ)
 .ٙٔ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: 5ٙٗٔ)
 .ٙٔٗ-٘ٔٗ/ٕ(:ص5ٕٔٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)1ٔ٘/ٗ(:ص2ٖٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٙ٘ٔ)
 .5ٔ٘-1ٔ٘/ٗ(:ص2ٖٗٗ)-(2ٖ2ٗ(، و)2ٖ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٙٙٔ)
 .5ٔ٘/ٗ(:ص2ٗٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٙ2ٔ)
 .ٕٓ٘-5ٔ٘/ٗ(:ص2ٗ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٙ1ٔ)
 .ٕٓ٘/ٗ(:ص2ٗٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٙ5ٔ)
 .ٙٔٗ/ٕ(:ص5ٕٔٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)52ٓٔ)
 .ٙٔٗ/ٕ(:ص5ٕٔٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)52ٔٔ)
 .ٙٔٗ/ٕ(:ص5ٕٔٔحاتم)(انظر: تفسٌر ابن أبً 52ٕٔ)
 . ٘ٔٗ/ٕ(:ص5ٕٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)52ٖٔ)
 .5ٕٕ/ٔ(انظر: النكت والعٌون: 52ٗٔ)



ثبلثة  ثم اختلؾ لابلو ذلن فً السبب الذي من أجله نُِهٌْت عن كتمان ذلن الرجَل، وفٌه 
 ألوال:

أحدها: نهٌت عن ذلن لببل تبطل حكَّ الزوج من الرجعة ، إذا أراد رجعتها لبل وضعها 
 .(51ٕٔ)، وعكرمة(51ٔٔ)، وابن عباس(51ٓٔ)وحملها. لاله عمر

والثانً: أن السبب الذي من أجله نُهٌن عن كتمان ذلن أنهن فً الجاهلٌة كّن ٌكتمنَه 
الذي هو من  -زوجن ؼٌرهم ، فٌُلحك نسب الحمل أزواجهن ، خوؾ مراجعتهم إٌاهُّن ، حتى ٌت

 .(51ٖٔ)بمن تزوجته. فحرم هللا ذلن علٌهن. لاله لتادة -الزوج المطلِّك 
والثالث: أن السبب الذي من أجله نُهٌن عن كتمان ذلن ، هو أّن الرجل كان إذا أراد طبلق 

ٌلحمُه وولَده فً فرالها  امرأته سؤلها هل بها حمٌل ؟ كٌبل ٌطلمها ، وهً حامل منه  للضرر الذي
 .(51ٗٔ)إن فارلها ، فؤِمرن بالصدق فً ذلن ونُهٌن عن الكذب. لاله السدي

والراجح هو المول الثانً، وهو لول الجمهور، فـ "الذي نُهٌت المرأة المطلَّمة عن كتمانه  
ه ال خبلؾ الحٌُض والحَبل، ألن -زوجها المطلِّمَها تطلٌمة أو تطلٌمتٌن مما خلك هللا فً رحمها 

بٌن الجمٌع أّن الِعّدة تنمضً بوضع الولد الذي خلك هللا فً رحمها ، كما تنمضً بالدم إذا رأته 
بعد الطهر الثالث ، فً لول من لال : " المُرء " الطهر ، وفً لول من لال : هو الحٌض ، إذا 

 .(51٘ٔ)انمطع من الحٌضة الثالثة ، فتطهرت باالؼتسال"

                                                                                                                                                                               

 . ٘ٔٗ/ٕ(:ص5ٕٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)52٘ٔ)
 . ٘ٔٗ/ٕ(:ص5ٕٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)52ٙٔ)
 . ٘ٔٗ/ٕ(:ص5ٕٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)522ٔ)
 . ٘ٔٗ/ٕ(:ص5ٕٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)521ٔ)
 . ٘ٔٗ/ٕ(:ص5ٕٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)525ٔ)
 .ٕٓ٘/ٗ(:ص2ٗ2ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)51ٓٔ)
 .ٕٔ٘/ٗ(:ص2ٗ1ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)51ٔٔ)
 .ٕٔ٘/ٗ(:ص2ٗ5ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)51ٕٔ)
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٗ(:ص 2ٕ٘ٗ)-(2٘ٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)51ٖٔ)
 .ٖٕ٘/ٗ(:ص 2ٖ٘ٗتفسٌر الطبري)( انظر: 51ٗٔ)
م علٌهن كتماَن ٖٕ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: 51٘ٔ) . ثم لال: " فإذا كان ذلن كذلن وكان هللا تعالى ذكره إنما حرَّ

المطلِّك الذي وصفنا أمره ، ما ٌكوُن بكتمانهن إٌاه بُطُول حمه الذي جعله هللا له بعد الطبلق علٌهن إلى انمضاء 
ك ٌبطل بوضعهن ما فً بطونهن إن كن حوامَل ، وبانمضاء األمراء الثبلثة إن كن ؼٌر ِعَددهن ،  وكان ذلن الح

ِمٌهنَّ من كل واحد منهما ،   ٌَّات عن كتمان أزواجهن المطلِّ  -أعنً من الحٌض والحبل  -حوامل  علم أنهن منَه
اد باآلٌة من ذلن أحدهما دون مثل الذي هنَّ َمْنهٌَّاٌت عنه من اآلخر ، وأن ال معنى لخصوص َمْن خّص بؤن المر

اآلخر ، إذ كانا جمٌعًا مما خلك هللا فً أرحامهن ، وأّن فً كل واحدة منهما من معنى بُطول حك الزوج بانتهابه 
 إلى ؼاٌة ، مثل ما فً اآلخر.

عن البرهان على صحة دعواه من أْصل أو حجة  -فجعله ألحد المعنٌٌن دون اآلخر  -وٌُسؤل من خّص ذلن 
 التسلٌم لها ، ثم ٌعكس علٌه المول فً ذلن ، فلن ٌمول فً أحدهما لوال إال ألزم فً اآلخر مثله.ٌجب 

ًٌّ به نهً النساء كتماَن أزواجهن الحبَل عند إرادتهم طبللهن ، فموٌل لما ٌدل  وأما الذي لاله السدي  من أنه معن
المطلَّمات ٌتربَّصن بؤنفسهن ثبلثة لروء وال ٌحل علٌه ظاهر التنزٌل مخالؾ ، وذلن أن هللا تعالى ذكره لال : " و

لهن أن ٌكتمن ما خلَك هللا فً أرحامهن " ، بمعنى : وال ٌحل أن ٌكتمن ما خلك هللا فً أرحامهن من الثبلثة 
 المروء ، إن كّن ٌإمنَّ باهلل والٌوم اآلخر.

َوصفهن به ، من فراق أزواجهن بالطبلق وذلن أّن هللا تعالى ذكره ذكر تحرٌم ذلن علٌهن ، بعد وصفه إٌاهن بما 
ًفا لهن بذلن ما ٌحُرم علٌهن وما ٌحّل ، وما ٌلزُمهن من الِعدَّة وٌجُب  ، وإعبلمهن ما ٌلزمهن من التربُّص ، معّرِ
علٌهن فٌها. فكان مما عّرفهن : أّن من الواجب علٌهن أن ال ٌكتمن أزواَجهن الحٌض والحبَل الذي ٌكون بوضع 

هذا إلى نهاٌة محدودة انمطاعُ حموق أزواجهن ضراًرا منهّن لهم ، فكان نهٌُه عما نهاهن عنه من  هذا وانمضاء
ٌَْجِر له ِذكر لبله". )تفسٌر  ذلن ، بؤن ٌكون من صفة ما ٌلٌه لبله وٌتلوه بعده ، أولى من أن ٌكون من صفة ما لم 

 (.ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٗالطبري: 



[، أي "إِن كنَّ حماً مإمنات باهلل 1ٌُْٕٕإِمنَّ باهلل والٌوم اآلخر{]البمرة: }إِن كُنَّ  لوله تعالى: 
 .(51ٙٔ)وٌخشٌن من عمابه"

لال الصابونً: "وهذا تهدٌد لهنَّ حتى ٌخبرن بالحك من ؼٌر زٌادة وال نمصان ألنه أمر ال  
" ٌُعلم إِالّ من جهتهنَّ
(ٔ512). 

اإلٌمان به، المخوؾ من ذاته َواْلٌَْوِم اآْلِخِر، لال الماسمً: " أي: "إن جرٌن على ممتضى  
المخوؾ من جزابه. ودّل هذا على أن المرجع فً هذا إلٌهّن. ألنه أمر ال ٌعلم إاّل من جهتهن. 
وٌتعذر إلامة البٌنة على ذلن. فرد األمر إلٌهن، وتوعدن فٌه لببل ٌخبرن بؽٌر الحّك. وهذه اآلٌة 

 .(511ٔ)فً شًء فخان فٌه، فؤمره عند هللا شدٌد"دالة على أّن كل من جعل أمٌنا 
ولال ابن عثٌمٌن: "لوله تعالى: } إن كن ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر { هذه الجملة فٌها إؼراء 
اللتزام الحكم السابك؛ وهً تشبه التحدي؛ ٌعنً إن كن صادلات فً اإلٌمان باهلل، والٌوم اآلخر 

 .(515ٔ)فبل ٌكتمن حملهن"
عنى النهً عن الكتمان النهً عن اإلضرار بالزوج وإذهاب حمه ، فإذا وم لال المرطبً: " 

لالت المطلمة : حضت ، وهً لم تحض ، ذهبت بحمه من االرتجاع ، وإذا لالت : لم أحض ، 
وهً لد حاضت ، ألزمته من النفمة ما لم ٌلزمه فؤضرت به ، أو تمصد بكذبها فً نفً الحٌض 

الشرع حمه ، وكذلن الحامل تكتم الحمل ، لتمطع حمه من أال ترتجع حتى تنمضً العدة وٌمطع 
 .(55ٓٔ)االرتجاع"

لال الراؼب: " فلٌس ذلن شرطاً فً أنهن إذا لم ٌكن مإمنات ، ٌجوز أن ٌكتمن ، وإنما  
ذلن تنبٌه أنه مناؾ لئلٌمان ، وأنه لٌس من فعل المإمن ، كموله : }َواَل تَؤُْخْذكُْم بِِهَما َرأْفَةٌ ِفً 

 ِ ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر{"ِدٌِن َّللاَّ  إِْن كُْنتُْم تُْإِمنُوَن بِاّللَّ
(ٔ55ٔ). 

أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن "سعٌد بن جبٌر لال: جاء أعرابً فسؤل: من أعلم أهل  

مكة؟ فمٌل له: سعٌد بن جبٌر. فسؤل عنه فإذا هو فً حلمة، وهو حدٌث السن. زاد ٌوسؾ فمال: 
هذا. لاال: جمٌعا فسؤله ابن أخ له تزوج امرأة، ثم عرض بٌنهما  إن هذا الحدث. فمٌل له: هو

فرلة، وبها حبل، فكتمت حبلها حتى وضعت. هل له أن ٌراجعها؟ لال: ال. لال: فاشتد على 
األعرابً. فمال له سعٌد: ما تصنع بامرأة ال تإمن باهلل والٌوم اآلخر. فلم ٌزل ٌزهده فٌها حتى 

 .(55ٕٔ)زهد فٌها"
{، المراد: "ٌوم المٌامة؛ وإنما سمً الٌوم اآلخر؛ ألنه ال ٌوم بعده؛  ْوِم اآْلِخرِ َواْلٌَ  و} 

فالناس إذا بعثوا ٌوم المٌامة فلٌس هنان موت؛ بل إما خلود فً الجنة؛ وإما خلود فً النار؛ وذكر 
أن  الٌوم اآلخر؛ ألن اإلٌمان به ٌحمل اإلنسان على فعل الطاعات، واجتناب المنهٌات؛ ألنه ٌعلم

ً ٌجازى فٌه اإلنسان على عمله؛ فتجده ٌحرص على فعل المؤمور، وترن  أمامه ٌوما
 .(55ٖٔ)المحظور"

ِهنَّ فًِ ذَِلَن إِْن أََراُدوا إِْصبلًحا {، " أي : وزوجها الذي  لوله تعالى:  } َوبُعُولَتُُهنَّ أََحكُّ بَِرّدِ
 .(55ٗٔ)طلمها أحك بردتها ما دامت فً عدتها ، إذا كان مراده بردتها اإلصبلح والخٌر"

لال الصابونً: "وأزواجهن أحكُّ بهنَّ فً الرجعة من التزوٌج لؤلجانب إِذا لم تنمض  
 . (55٘ٔ)عدتهن وكان الؽرض من الرجعة اإِلصبلح ال اإِلضرار، وهذا فً الطبلق الرجعً"

                                                             

 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 51ٙٔ)
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة 512ٔ)
 .ٖٗٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 511ٔ)
 .55/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:515ٔ)
 .1ٔٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 55ٓٔ)
 .1ٙٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 55ٔٔ)
 .ٙٔٗ/ٕ(:ص 5ٖٕٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)55ٕٔ)
 .ٓٓٔ-55/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 55ٖٔ)
 .5ٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 55ٗٔ)



لال ابن عباس:" ٌمول: إذا طلك الرجل امرأته تطلٌمة، أو تطلٌمتٌن وهً حامل، فهو أحك  
 .(55ٙٔ)برجعتها ما لم تضع"

 تعالى عن و)البعل( هو الزوج، كما لال هللاو)البعولة(، جمع )بعل(، وهو الزوج للمرأة ،  
، ومنه  [ أي: زوج2ًٕامرأة إبراهٌم: }لال ٌا وٌلتً أألد وأنا عجوز وهذا بعلً شٌخاً{ ]هود: 

 : (552ٔ)لول جرٌر
 أَِعدُّوا َمَع الَحْلًِ الَمبلَب فَإنََّما        َجِرٌٌر لَكُْم بَْعٌل َوأَْنتُْم َحبلبِلُْه 

)الفحل( )والفحول( و)الفحولة(،  ولد ٌجمع )البعل( )البعولة( ، و)البعول( ، كما ٌجمع
و)الذكر() الذكور( )والذكورة(، وكذلن ما كان على مثال )فعول( من الجمع ، فإن العرب كثًٌرا 

 . (551ٔ)ما تدخل فٌه )الهاء(
وسمً الزوج بعبلً مع أنه مطلِّك؛ ألن األحكام الزوجٌة فً الرجعٌة بالٌة إال ما  
 .(555ٔ)استثنً
ً بٌن الزوج، وزوجته، وإزالة لما ولع من الكسر بسبب { أي ابتبلفإِْصبلًحاو}  اً، والتباما

 .(ٕٓٓٓ)الطبلق، وما أشبه ذلن
ٌِْهنَّ بِاْلَمْعُروِؾ {]البمرة: لوله تعالى:  [ أي: "ولهن على الرجال 1ٕٕ} َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَ

 .(ٕٔٓٓ)من الحك مثل ما للرجال علٌهن"
بعولتهن من الحموق واللوازم مثل الذي علٌهن لال السعدي: " أي: وللنساء على  

 .(ٕٕٓٓ)ألزواجهن من الحموق البلزمة والمستحبة"
{ أي للزوجات سواء كن مطلمات، أو ممسكات، فكما أن على َولَُهنَّ  ولوله تعالى: } 

الزوجة أن تتمً هللا تعالى فً حموق زوجها، وأن تموم بما فرض هللا علٌها؛ فلها أٌضاً مثل الذي 
 .(ٖٕٓٓ)ً أنه ٌجب على الزوج أن ٌعاشرها بالمعروؾ، وأن ٌموم بحمها الذي أوجب هللا علٌهله ف

ولما كانت المماثلة تمتضً المساواة أخرج ذلن بموله تعالى: } وللرجال علٌهن درجة {  
أي فضل فً العمل، والحموق؛ وهذا من باب االحتراس حتى ال ٌذهب الذهن إلى تساوي المرأة، 

 .(ٕٗٓٓ)وجه والرجل من كل

                                                                                                                                                                               

 .ٖٔٔ/ٔ ( صفوة التفاسٌر:55٘ٔ)
 .2ٔٗ/ٕ(:ص 5ٕ٘ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)55ٙٔ)
. من نمٌضة عجٌبة كان من أمرها أن  2ٖٗوطبمات فحول الشعراء :  ٓ٘ٙوالنمابض :  1ٕٗ(( دٌوانه : 552ٔ)

الحجاج لال لهما : ابتٌانً فً لباس آبابكما فً الجاهلٌة . فجاء الفرزدق لد لبس الخز والدٌباج ولعد فً لبة . 
دهاة لومه بنً ٌربوع فمالوا : ما لباس آبابنا إال الحدٌد! فلبس جرٌر درًعا وتملد سٌفًا ، وأخذ رمًحا وشاور جرٌر 

 وركب فرًسا وألبل فً أربعٌن فارًسا من لومه . فلما رأى الفرزدق لال :
جٍ َوَجبلَِجلُهْ   ٌِْه ِوَشاًحا كُرَّ  لَبِْسُت ِسبلَِحً والفََرْزَدُق لُْعبِةً ... َعلَ

 وا َمَع الَحْلًِ . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أَِعدُّ 
والكرج : الخٌال الذي ٌلعب به المخنثون كؤنه " خٌال الظل " فٌما أظن . والجبلجل : األجراس وٌروى : " 

حبلبل أعدوا مع الخز " وهو الحرٌر . والمبلب : طٌب من الزعفران تتخلك به العروس فً زٌنتها لجلوها . وال
 جمع حلٌلة . وهً الزوجة . ولشد ما سخر جرٌر من ابن عمه!!

 .ٕٙ٘/ٗ( تنظر: تفسٌر الطبري: 551ٔ)
 .ٓٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:555ٔ)
 .ٓٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٓٓٓ)
 .5ٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔٓٓ)
المعروؾ، وهو: العادة . ثم لال: " ومرجع الحموق بٌن الزوجٌن ٌرجع إلى ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕٕٓٓ)

الجارٌة فً ذلن البلد وذلن الزمان من مثلها لمثله، وٌختلؾ ذلن باختبلؾ األزمنة واألمكنة، واألحوال، 
 واألشخاص والعوابد.

الكل ٌرجع إلى المعروؾ، فهذا  -وفً هذا دلٌل على أن النفمة والكسوة، والمعاشرة، والمسكن، وكذلن الوطء 
 موجب العمد المطلك".

 .ٓٓٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٕٓٓ)
 .ٓٓٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٗٓٓ)



فْلٌإد كل واحد منهما إلى اآلخر ما ٌجب علٌه بالمعروؾ ، كما ثبت فً  لال ابن كثٌر: " 
صحٌح مسلم ، عن جابر ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال فً خطبته ، فً حجة الوداع : "فاتموا هللا فً 

هللا ، ولكم علٌهن أال ٌُوِطبَْن النساء ، فإنكم أخذتموهُّن بؤمانة هللا ، واستحللتم فروجهن بكلمة 
ح ، ولهن رزلهن وكسوتهن  فُُرَشكم أحًدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلن فاضربوهن ضرًبا ؼٌر ُمبَّرِ

 . (ٕٙٓٓ)"(ٕ٘ٓٓ)بالمعروؾ"
ِ َما َحكُّ َزْوَجِة أََحدِ  ٌِْرّيِ َعْن أَبٌِِه لَاَل: لُْلُت ٌَا َرسُوَل َّللاَّ ِه وَعْن َحِكٌِم ْبِن ُمعَاِوٌَةَ اْلمَُش ٌْ نَا َعلَ
ٌَْت أَْو اْكتََسْبَت َواَل تَْضِرْب اْلَوْجهَ َواَل تُمَبِّ  ْح َواَل لَاَل أَْن تُْطِعَمَها إِذَا َطِعْمَت َوتَْكسَُوَها إِذَا اْكتََس

ٌِْت " تَْهُجْر  إِالَّ فًِ اْلبَ
(ٕٓٓ2). 

أحب أن تتزٌن وأخرج الطبري بسنده عن ابن عباس لال : "إنً ألحب أن أتزٌَّن للمرأة كما 
ٌِْهنَّ بِاْلَمْعُروِؾ {"  .(1ٕٓٓ)لً المرأة ؛ ألن هللا ٌمول : } َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَ

ً كحك اآلخر ، فمما تشاركا فٌه   لال الراؼب: "ٌتبٌن أن لكل واحد على اآلخر حما
كل واحد مراعاتهما للمعنى الذي شرع ألجله النكاح وهو طلب النسل ، وتربٌة الولد ، ومعاشرة 

منهما لآلخر بالمعروؾ وحفظ المنزل ، وتدبٌر ما فٌه وسٌاسة ما تحت أٌدٌهما ، حماٌة كل 
 .(5ٕٓٓ)واحد على اآلخر بمدر جهده وحده"

ٌِْهنَّ ِباْلَمْعُروِؾ {]البمرة:  [، ثبلثة أوجه من 1ٕٕوفً لوله تعالى: } َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَ
 :(ٕٓٔٓ)التفسٌر

حسن الصحبة والعشرة بالمعروؾ على أزواجهن ، مثل الذي علٌهن من أحدها : ولهن من 
 .(ٕٕٔٓ)، وابن زٌد(ٕٔٔٓ)الطاعة ، فٌما أوجبه هللا تعالى علٌهن ألزواجهن ، وهو لول الضحان

والثانً : ولهن على أزواجهن من التصنع والتزٌن ، مثل ما ألزواجهن ، وهو لول ابن 
 .(ٖٕٔٓ)عباس

جهن ، ترن مضارتهن ، كما كان ذلن ألزواجهن ، وهو والثالث : أن الذي لهن على أزوا
 .(ٕٗٔٓ)لول أبً جعفر

ٌِْهنَّ َدَرَجةٌ{]البمرة:  َجاِل َعلَ [، أي "وللرجال على النساء 1ٕٕلوله تعالى: }َوِللّرِ
 .(ٕ٘ٔٓ)مٌزةٌ"
لال الصابونً:" هً فٌما أمر تعالى به من الموامة واإِلنفاق واإِلمرة ووجوب الطاعة فهً  

 .(ٕٙٔٓ)["ٍٖٔؾ ال تشرٌؾ لموله تعالى: }إِنَّ أَْكَرَمكُْم َعنَد هللا أَتْمَاكُْم{ ]الحجرات: درجة تكلٌ

                                                             

 .112/ٕ(: 1ٕٔٔ( صحٌح مسلم)ٕ٘ٓٓ)
 .ٓٔٙ-5ٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٙٓٓ)
 .ٕ٘ٗ/ٕ(: ٕٕٗٔ( سنن أبً داود)2ٕٓٓ)
 .ٕٖ٘/ٗ(:ص 2ٙ1ٗ( تفسٌر الطبري)1ٕٓٓ)
 .5ٙٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 5ٕٓٓ)
 وما بعدها. ٖٔ٘/ٗتفسٌر الطبري: وما بعدها، و 5ٕٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕٓٔٓ)
 .ٖٔ٘/ٗ(:ص2ٙٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔٔٓ)
 .ٖٔ٘/ٗ(:ص2ٙ2ٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕٔٓ)
 .ٕٖ٘/ٗ(:ص 2ٙ1ٗ( تفسٌر الطبري)ٖٕٔٓ)
ة صاحبه ، وعّرؾ كّل واحد ٖٖ٘/ٗ( انظر: تفسٌره: ٕٗٔٓ) م هللا على كل واحد منهما مضارَّ . إذ ٌمول: " فحرَّ

ذلن ، ثم عمب ذلن بموله : " ولهن مثُل الذي علٌهن بالمعروؾ " فبٌٌِّن أن الذي على  منهما ما له وما علٌه من
 كل واحد منهما لصاحبه من ترن مضارته ، مثل الذي له على صاحبه من ذلن.
فهذا التؤوٌل هو أشبه بداللة ظاهر التنزٌل من ؼٌره. ولد ٌحتمل أن ٌكون كل ما على كل واحد منهما لصاحبه 

لن ، وإن كانت اآلٌة نزلت فٌما وصفنا ، ألن هللا تعالى ذكره لد جعل لكل واحد منهما على اآلخر داخبل فً ذ
حمًا ، فلكل واحد منهما على اآلخر من أداء حمه إلٌه مثل الذي علٌه له ، فٌدخل حٌنبذ فً اآلٌة ما لاله الضحان 

 وابن عباس وؼٌر ذلن".
 .ٖٔٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٕ٘ٔٓ)
{ هو من وجه تنبٌه لفضل ٖٔٔ/ٌٔر: ( صفوة التفاسٕٙٔٓ) ٌِْهنَّ َجاِل َعلَ . ولال الرؼب األصفهانً: " ولوله : }َوِللّرِ

الرجل على المرأة بالجملة ، ومن وجه كاالستثناء بؤن له علٌها حما ، لٌس لها علٌه ، أما فضله علٌها ، فمد نبه 



اُموَن   َجاُل لَوَّ لال السعدي: " أي: رفعة ورٌاسة، وزٌادة حك علٌها، كما لال تعالى: } الّرِ
ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَمُ  َل َّللاَّ وا ِمْن أَْمَواِلِهْم {، ومنصب النبوة َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ

والمضاء، واإلمامة الصؽرى والكبرى، وسابر الوالٌات مختص بالرجال، وله ضعفا ما لها فً 
 .(2ٕٔٓ)كثٌر من األمور، كالمٌراث ونحوه"

َجاِل َعلٌَِهنَّ َدَرَجةٌ{ سبعة أوجه  ولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َوِللّرِ
(ٕٓٔ1) : 

 .(ٕٕٓٓ)، ولتادة(5ٕٔٓ)المٌراث والجهاد ، وهو لول مجاهدأحدها : فضل 
، وابنه عبد (ٕٕٔٓ)والثانً : أنه اإلْمَرةُ والطاعة ، وهو لول الضحان وزٌد بن أسلم

 .(ٕٕٕٓ)الرحمن
والثالث : أنه إعطاء الصداق ، وأنه إذا لذفها العنها ، وإن لذفته ُحدَّْت ، وهو لول 

 .(ٖٕٕٓ)الشعبً
حمها إلٌها ، والصفح عما ٌجب له من الحموق علٌها ، وهو  والرابع : أفضاله علٌها ، وأداء

 . (ٕٕ٘ٓ)، ولتادة(ٕٕٗٓ)لول ابن عباس
 .(ٕٕٙٓ)والخامس: أنه "ٌطلمها، ولٌس لها من األمر شًء". لاله أبو مالن

 .(2ٕٕٓ)والسادس: ولٌل: " فضٌلة بما أنفموا علٌهن من أموالهم". لاله مماتل بن حٌان
 . (1ٕٕٓ)ول حمٌدوالسابع : أن جعل له لْحٌة ، وهو ل

 .(5ٕٕٓ)لال المرطبً:" وهذا إن صح عنه ، فهو ضعٌؾ ال ٌمتضٌه لفظ اآلٌة وال معناها 

                                                                                                                                                                               

ٌَْس الذََّكُر َكاأْلُْنثَى{ ودل علٌه الن علٌه السبلم بموله : " إنكن نالصات الدٌن  -بًعلبه بموله : }َولَ
ُجِل اْلَحاِزِم ِمْن 51ٕوالعمول"...]رواه البخاري) ٌُْت ِمْن نَالَِصاِت َعْمٍل َوِدٌٍن أَْذَهَب ِللُّبِ الرَّ (: بلفظ: َما َرأَ

...[ ، ولٌل: من نمصها أن شر ما فً الرجال الجبن والبخل ، وهما خٌر ما فً النسا ء ، ولكونهن إِْحَداكُنَّ
نالصات عظم هللا نسبة البنات إلٌه أكثر كما تعظٌمه نسبة االبن ، وإال كانا منكرٌن ، فمال تعالى : }أَلَكُُم الذََّكُر 

حْ  َر أََحُدهُْم بَِما َضَرَب ِللرَّ ِ َما ٌَْكَرهُوَن{ ، ولال : َوإِذَا بُّشِ َمثبًَل َظلَّ َوْجُههُ َمِن َولَهُ اأْلُْنثَى{ ، ولال : }َوٌَْجعَلُوَن ّلِلَّ
ُمْسَودًّا َوهَُو َكِظٌٌم{ ، ولال : }أَْصَطفَى اْلبََناِت َعَلى اْلبَنٌَِن{ ، وعظم تعالً نسبة المبلبكة إلى األنوثة ، فمال : 

ْحَمِن ِإنَاثًا{.   }َوَجعَلُوا اْلَمبَلبَِكةَ الَِّذٌَن هُْم ِعبَاُد الرَّ
ولكن األنوثٌة نمص جعل الموه االنفعالٌة أنثى ، والموة الفاعلة ذكر حتى شبهوا السماء بالفحل واألرض باللموحة 
، ولالوا حدٌد ذكر ، وحدٌد أنثى ، ولال تعالى : }ِإْن ٌَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه إاِلَّ إِنَاثًا{ ، أي أصناماً مفعولة ؼٌر فاعله ، 

: عشرة أشٌاء جعل الطبلق إلٌه من دونها ، وإباحة ضربها عند النشوز ، أو  وأما فضل حموله علٌها ، فمٌل
هجران فراشها ، ووجوب إجابتها إٌاه دعاها إلى الفراش ، واالبتمار له إذا نهاها عن الخروج ، وأن مٌراثه منها 

أن ٌجمع بٌنها وبٌن ؼٌرها أكثر من مٌراثها منه ، وأنه إذا لذفها فله إسماط الحد باللعان ، ولٌس لها ذلن وأن له 
، ولٌس لها أن تجمع بٌنه وبٌن ؼٌرة ، ولٌس لها أن تصوم تطوعاً وال أن تحج فرضاً إال بإذنه ، وله ذلن من 

 دون إذنها. 
ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض{ و َل َّللاَّ اُموَن َعَلى النَِّساِء بَِما َفضَّ َجاُل لَوَّ ُ وإلى وهذه الجملة أشار بموله : }الّرِ نبه بموله : }َوَّللاَّ

َعِزٌٌز َحِكٌٌم{ أنه ٌحكم بكل ما ٌشاء ، فبل ٌؽالب لعزة ، وٌتمن كل ما ٌفعله فٌصٌب بحكمته ، وفٌه وعد وإبعاد 
 (.2ٓٗ-5ٙٗ/ٔعلى مجازاتهما فٌما ٌتحرٌانه من صبلح وفساد".)تفسٌر الراؼب األصفهانً: 

 .ٔٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2ٕٔٓ)
 وما بعدها. ٖٖ٘/ٗ، وتفسٌر الطبري: 5ٖٕ/ٔوالعٌون: ( انظر: النكت 1ٕٔٓ)
 .ٖٗ٘-ٖٖ٘/ٗ(:ص22ٓٗ)-(2ٙ5ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٔٓ)
 .ٖٗ٘/ٗ(:ص22ٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕٓٓ)
 .ٖٗ٘/ٗ(:ص22ٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕٔٓ)
 .ٖٗ٘/ٗ(:ص22ٖٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕٕٓ)
 .ٖٗ٘/ٗ(:ص22٘ٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕٕٓ)
 .ٖ٘٘/ٗ(:ص22ٙٗالطبري) (انظر: تفسٌرٕٕٗٓ)
 .1ٔٗ/ٕ(:صٕٕٕٓ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٕ٘ٓ)
 .2ٔٗ/ٕ(:ص ٕٕٓٓ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٕٙٓ)
 .1ٔٗ/ٕ(:ص ٖٕٕٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٕٕٓ)
 .ٖ٘٘/ٗ(:ص222ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٕٓ)
 .ٕ٘ٔ/  ٖ( تفسٌر المرطبً: 5ٕٕٓ)



ولول ابن عباس ألربها إلى الصواب، "وهو أن الـ}درجة{ التً ذكر هللا تعالى ذكره فً  
هذا الموضع ، الصفُح من الرجل المرأته عن بعض الواجب علٌها ، وإؼضاإه لها عنه ، وأداء 

الواجب لها علٌه، وذلن أن هللا تعالى ذكره لال :} وللرجال علٌهن درجة{ َعمٌب لوله :  كل
}ولهن مثُل الذي علٌهن بالمعروؾ{، فؤخبر تعالى ذكره أن على الرجل من ترن ضرارها فً 
مراجعته إٌاها فً ألرابها الثبلثة وفً ؼٌر ذلن من أمورها وُحمولها ، مثل الذي له علٌها من 

 ره فً كتمانها إٌاه ما خلك هللا فً أرحامهّن وؼٌر ذلن من حموله.ترن ضرا
ثم ندب الرجال إلى األخذ علٌهن بالفضل إذا تركن أداَء بعض ما أوجب هللا لهم علٌهن ، 
فمال تعالى ذكره : " وللرجال علٌهن درجة " بتفّضلهم علٌهن ، وصفحهم لهن عن بعض 

ذي لصده ابن عباس بموله : " ما أحب أن أستنظؾ الواجب لهم علٌهن ، وهذا هو المعنى ال
 .(ٖٕٓٓ)جمٌع حمً علٌها " ألن هللا تعالى ذكره ٌمول : }وللرجال علٌهن درجة{"

[، أي: وهللا "ؼالب ٌنتمم ممن عصاه، حكٌم فً 1ٕٕلوله تعالى}وهللا َعِزٌٌز َحِكٌٌم{]البمرة: 
 .(ٖٕٔٓ)أمره وتشرٌعه"

 .(ٕٖٕٓ)}حكٌم{ فً أمره"لال الربٌع:"}عزٌز{ فً نممته ،   

أي: له العزة الماهرة والسلطان العظٌم، الذي دانت له جمٌع األشٌاء، ولكنه لال السعدي: " 
 .(ٖٖٕٓ)مع عزته حكٌم فً تصرفه"

}وهللا عزٌز{ فً انتمامه ممن خالؾ أمره ، وتعدَّى حدوده ، فؤتى النساء فً لال الطبري: " 
برَّ وٌتمً ، وٌصلح بٌن الناس ، وعَضل امرأته بإٌبلبه المحٌض ، وجعل هللا ُعرضة ألٌمانه أن ٌ

ها فً مراجعته بعد طبلله ، ولمن كتم من النساء ما خلك هللا فً أرحامهن أزواجهن ،  ، وَضارَّ
ونكحن فً عددهن ، وتركَن التربُّص بؤنفسهن إلى الولت الذي حده هللا لهن ، وركبن ؼٌر ذلن 

خلمه ، وفٌما حكم ولَضى بٌنهم من أحكامه.. وإنما توعَّد هللا  من معاصٌه " حكٌم " فٌما دبَّر فً
م علٌهم أو نهاهم عنه ، من ابتداء  تعالى ذكره بهذا المول عباده ، لتمدٌمه لبل ذلن بٌان ما حرَّ
لوله : " وال تنكحوا المشركات حتى ٌإمنَّ " إلى لوله : " وللرجال علٌهن درجة " ثم أتبع ذلن 

 .(ٖٕٗٓ)لو النُّهى ، ولٌذكر أولو الحجى ، فٌتموا عمابه ، وٌحذروا عذابه"بالوعٌد لٌزدجر أو
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: وجوب اعتداد المطلمة بثبلث حٌض؛ لموله تعالى: } والمطلمات  - ٔ
ٌتربصن {؛ وهً جملة خبرٌة بمعنى األمر؛ لال الببلؼٌون: إذا جاء األمر بصٌؽة الخبر كان 

 أمر والع صح أن ٌخبر عنه.ذلن توكٌداً له؛ كؤنه 
ومنها: لوة الداعً فً المرأة للزواج؛ لموله تعالى: } ٌتربصن بؤنفسهن {؛ فكؤن النفس  - ٕ

أي انتظري؛ مثل أن « تربصً بنفسن»تحثها على أن تنهً عبللتها باألول، وتتزوج؛ فمٌل: 
 تمول: تربصُت بكذا، وكذا، وكذا.

كل مطلمة سواء كان طبللها بابناً أم ال؛ لعموم ومنها: وجوب العدة بثبلث حٌض على  - ٖ
 لوله تعالى: }والمطلمات {.

وٌستثنى من ذلن: من ال تحٌض لصؽر، أو إٌاس: فعدتها ثبلثة أشهر؛ لموله تعالى: 
}والبلبً ٌبسن من المحٌض من نسابكم إن ارتبتم فعدتهن ثبلثة أشهر والبلبً لم ٌحضن{ 

 [ .ٗ]الطبلق: 

                                                             

 .ٖٙ٘-ٖ٘٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٖٕٓٓ)
 .ٖٔٔ/ٔ: ( صفوة التفاسٌرٖٕٔٓ)
 .1ٖ٘/ٗ(:ص 221ٗ( تفسٌر الطبري)ٕٖٕٓ)
 .ٔٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي ٖٖٕٓ)
 .1ٖ٘-2ٖ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٖٕٗٓ)



لمت لبل الدخول، والخلوة: فلٌس علٌها عدة؛ لموله تعالى: }ٌا أٌها الذٌن وٌستثنى أٌضاً من ط
آمنوا إذا نكحتم المإمنات ثم طلمتموهن من لبل أن تمسوهن فما لكم علٌهن من عدة تعتدونها{ 

 [ .5ٗ]األحزاب: 
وٌستثنى أٌضاً الحامل؛ فعدتها إلى وضع الحمل؛ لموله تعالى: }وأوالت األحمال أجلهن أن 

 [ .ٗحملهن{ ]الطبلق:  ٌضعن
فهذه ثبلث مسابل مستثناة من عموم لوله تعالى: } والمطلمات ٌتربصن بؤنفسهن ثبلثة 

 لروء{.
ومن فوابد اآلٌة: أن من فارق الزوجة بؽٌر طبلق فلٌس علٌها أن تعتد بثبلث حٌض،  - ٗ

 كالمختلعة؛ وعلٌه فٌكفً أن تستبرئ بحٌضة؛ وهذا هو المول الراجح.
: أنه لو طلمها فً أثناء الحٌض لم ٌحتسب بالحٌضة التً ولع فٌها الطبلق؛ ومنها - ٘

وجهه: أن الحٌض ال ٌتبعض؛ فتلؽى بمٌة الحٌضة التً ولع فٌها الطبلق؛ وال بد لها من ثبلث 
حٌض جدٌدة؛ وإال ٌلزم على ذلن أن تكون عدتها ثبلثة لروء وبعض المرء؛ وهو خبلؾ النص؛ 

ق الحابض والع؛ ولكن الصواب أن طبلق الحابض ال ٌمع؛ لحدٌث ابن وهذا على المول بؤن طبل
؛ ولنصوص أخرى دلت (ٕ)«من عمل عمبلً لٌس علٌه أمرنا فهو رد»؛ ولمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: (ٔ)عمر

 على عدم ولوع طبلق الحابض.
عٌناً كان، أو ومن فوابد اآلٌة: أن الطبلق ال ٌمع لبل النكاح منجزاً كان، أو معلماً؛ م - ٙ

تطلك؛ لموله تعالى: } والمطلمات  فتزوجها لم« إن تزوجتن فؤنت طالك»مطلماً؛ فلو لال المرأة: 
 .-وهو عمد النكاح  -{؛ وال طبلق إال بعد لٌد 

ومنها: أنه ٌرجع إلى لول المرأة فً عدتها؛ لموله تعالى: } وال ٌحل لهن أن ٌكتمن ما  - 2
ذلن أن هللا جعل لولها معتبراً؛ ولو لم ٌكن معتبراً لم ٌكن لكتمها  خلك هللا فً أرحامهن {؛ وجه

أّي تؤثٌر؛ فإذا ادعت أن عدتها انمضت، وكان ذلن فً زمن ممكن فإنها تصدق؛ وهً مإتمنة 
على ذلن؛ أما إذا ادعت أن عدتها انمضت فً زمن ال ٌمكن فإن لولها مردود؛ ألن من شروط 

 عوى المستحٌل ؼٌر مسموعة أصبلً.سماع الدعوى أن تكون ممكنة؛ ود
اآلٌة: أن المطلمة البابن عدتها ثبلثة لروء؛ لعموم لوله تعالى: } والمطلمات  ومن فوابد - 1

{؛ فٌشمل حتى البوابن؛ وهو لول جمهور العلماء؛ حتى لو كانت بابناً بالثبلث؛ فإنها ال بد أن 
إن كانت المسؤلة إجماعٌة فاإلجماع معتبر،  :-رحمه هللا  -تعتّد بثبلثة لروء؛ ولال شٌخ اإلسبلم 

وهو حجة؛ وإن لم تكن إجماعٌة فإن المول بؤن المبانة تعتد بحٌضة واحدة لول وجٌه؛ فعلك 
المول به على وجود مخالؾ؛ ولد وجد؛ وٌإٌد هذا المول لوله تعالى: } وبعولتهن أحك بردهن 

ً بذكر الحكم المختص فً ذلن {؛ فإن هذا الحكم إنما هو للرجعٌات؛ فٌكون ال عموم مخصصا
وهً أنه إذا ورد لفظ عام، ثم فرع علٌه  -ببعض أفراده؛ وهذه المسؤلة فٌها نزاع بٌن العلماء 

ً لعمومه  ؛ أو ٌمال: إن ذكر حكم ٌختص -حكم ٌتعلك ببعض أفراده فهل ٌكون ذلن مخصصا
ً ملسو هيلع هللا ىلص بالشفعة فً كل لضى النب»ببعض األفراد ال ٌمتضً التخصٌص؛ ومن أمثلته حدٌث جابر: 

فً »؛ إذا نظرنا إلى أول الحدٌث: (ٖ)«ما لم ٌمسم فإذا ولعت الحدود وصرفت الطرق فبل شفعة
فإذا ولعت الحدود »وجدنا أن الشفعة تجري فً كل شًء؛ وإذا نظرنا إلى آخره: « كل ما ٌمسم

 .-وهو األرض  -حدود، وطرق  ، للنا: إن الشفعة ال تجري إال فٌما كان له« وصرفت الطرق

                                                             
: ولول هللا تعالى: )ٌا أٌها النبً إذا طلمتم النساء فطلموهن ٔ، كتاب الطبلق، باب ٖ٘ٗراجع البخاري ص (ٔ)

: تحرٌم طبلق ٔ، كتاب الطبلق، باب 5ٕ2 – 5ٕٙ؛ ومسلماً صٕٔ٘٘لعدتهن وأحصوا العدة(، حدٌث رلم 
 .2ٔٗٔ[ ٔ] ٕٖ٘ٙالحابض بؽٌر رضاها...، حدٌث رلم 

: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حدٌث ٘تاب الصلح، باب ، كٕٗٔأخرجه البخاري ص (ٕ)
: نمض األحكام الباطلة ورد محدثات 1، كتاب األلضٌة، باب 51ٖ - 51ٕ؛ وأخرجه مسلم ص52ٕٙرلم 

 ، واللفظ لمسلم.2ٔ1ٔ[ 1ٔ] 5ٖٗٗاألمور، حدٌث رلم 
، وأخرجه ٖٕٕٔكه، حدٌث رلم : بٌع الشرٌن من شر5ٌٙ، كتاب البٌوع، باب 2ٔٔأخرجه البخاري ص (ٖ)

 [ واللفظ للبخاري.ٖٗٔ] 1ٕٔٗالشفعة، حدٌث رلم  1ٕ، كتاب المسالاة، باب 5٘2مسلم ص



ٌنتزع الشرٌن حصة شرٌكه التً باعها لطرؾ ثالث؛ مثال ذلن: زٌد شرٌن  أن« الشفعة»و
لعمرو فً أرض؛ فباع عمرو نصٌبه لخالد؛ فلزٌد أن ٌؤخذ هذا النصٌب من خالد بالثمن الذي 

ه السٌارة ٌستمر علٌه العمد؛ فإذا كان لشخصٌن سٌارة واحدة، وباع أحدهما نصٌبه من هذ
لشخص ثالث فللشرٌن أن ٌؤخذ هذا النصٌب ممن اشتراه بثمنه على ممتضى أول الحدٌث العام؛ 

ٌمتضً أن ال شفعة له فً نصٌب « فإذا ولعت الحدود، وصرفت الطرق»لكن لوله تعالى: 
 شرٌكه فً السٌارة؛ ألنه ال حدود، وال طرق فٌها؛ والمسؤلة ذات خبلؾ معروؾ فً كتب الفمه.

ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌنبؽً ذكر ما ٌوجب المبول، والعمل؛ لموله تعالى: } إن كن ٌإمن  - 5
 باهلل والٌوم اآلخر {.

ومنها: أنه ٌنبؽً تحذٌر المإتمن الذي ال ٌعلم بؤمانته إال هللا عّز وجّل من عذاب ٌوم  - ٓٔ
تمن ما خلك هللا فً اآلخر إن هو لم ٌمم بواجب األمانة؛ لموله تعالى: } وال ٌحل لهن أن ٌك

 أرحامهن إن كن ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر {.
 ومنها: إثبات الٌوم اآلخر. - ٔٔ
ومنها: أن الرجعٌة فً حكم الزوجات؛ لموله تعالى: } وبعولتهن أحك {؛ فؤثبت أنه  - ٕٔ
 بعل.

بعد  فإن لال لابل: أال ٌمكن أن ٌمال: } بعولتهن { فٌما مضى؛ ألن الشًء لد ٌعبر عنه
[ ؛ وهم ال ٌإتونها إال بعد زوال الٌتم؛ ٕانتهابه، كموله تعالى: }وآتوا الٌتامى أموالهم{ ]النساء: 

[ ؛ ٖٙكما أنه لد ٌعبر عن الشًء لبل وجوده، كموله تعالى: }إنً أرانً أعصر خمراً{ ]ٌوسؾ: 
 وهو إنما ٌعصر عنباً لٌكون خمراً؟

ؾ األصل إال بدلٌل؛ ألن األصل أن فالجواب: أن األصل خبلؾ ذلن؛ وال ٌصار إلى خبل
الوصؾ متحمك فً الموصوؾ حتى ٌتبٌن زوال الوصؾ عنه؛ ولهذا لال أهل العلم: إن الرجعٌة 

زوجة فً حكم الزوجات؛ وٌنبنً على ذلن أن كل ما ٌترتب على الزوجٌة فهو ثابت للرجعٌة 
 إال أنهم استثنوا بعض المسابل.

للزوج فً الرجعة إذا لم ٌرد اإلصبلح؛ لموله تعالى: } إن ومن فوابد اآلٌة: أنه ال حك  - ٖٔ
إن هذا لٌس على سبٌل الشرط؛ ولكنه على سبٌل »أرادوا إصبلحاً{؛ ولال بعض أهل العلم: 

؛ وهو خبلؾ ظاهر اآلٌة؛ والواجب إبماء اآلٌة على ظاهرها؛ فلٌس له أن ٌراجع إال «اإلرشاد
 بهذا الشرط.

 د انمضاء العدة؛ لموله تعالى: } أحك بردهن فً ذلن {.ومنها: أنه ال رجعة بع - ٗٔ
 ومنها: أن للزوجة حماً كما أن علٌها حماً؛ لموله تعالى: } ولهن مثل الذي علٌهن {. - ٘ٔ
جاء،  ومنها: إثبات الرجوع إلى العرؾ؛ لموله تعالى: } بالمعروؾ {؛ وهكذا كل ما - ٙٔ

 ولم ٌحدد بالشرع فإن مرجعه إلى العرؾ.
ومنها: استعمال االحتراس؛ وأنه ال ٌنبؽً اإلطبلق فً موضع ٌخشى فٌه من التعمٌم؛  - 2ٔ

لموله تعالى: } وللرجال علٌهن درجة { أي حموق الرجال أكثر من حموق النساء؛ ولهذا كان 
على الزوجة أن تطٌع زوجها؛ ولٌس على الزوج أن ٌطٌع زوجته؛ لموله تعالى: }فإن أطعنكم 

[ ؛ وهذا من معنى الدرجة؛ ودرجة الرجال على النساء من ٖٗسبٌبلً{ ]النساء: فبل تبؽوا علٌهن 
وجوه متعددة؛ فالدرجة التً فضل بها الرجال على النساء فً العمل، والجسم، والدٌن، والوالٌة، 

 واإلنفاق، والمٌراث، وعطٌة األوالد.
النبً صلى هللا علٌه  األمر األول: العمل ؛ فالرجل عمله أكمل من عمل المرأة؛ ولد صح عن

ما رأٌت من نالصات عمل ودٌن أذهب للّب الرجل الحازم من إحداكن؛ للن: ما »وسلم أنه لال: 
 .(ٔ)«نمصان العمل ٌا رسول هللا؟ لال: ألٌس شهادة الرجل بشهادة امرأتٌن؟ فذلن نمصان عملها

                                                             
، وأخرجه مسلم ٖٗٓ: ترن الحابض الصوم، حدٌث رلم ٙ، كتاب الحٌض، باب ٕٙأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .25[ ٕٖٔ] ٕٔٗلم : بٌان نمصان اإلٌمان بنمص الطاعات، حدٌث رٖٗ، كتاب اإلٌمان، باب 5ٕٙص



من المرأة، وألوى  األمر الثانً: الجسم ؛ فإن الرجل أكمل من المرأة فً الجسم؛ فهو أنشط
 فً الجسم.

األمر الثالث: الدٌن ؛ فإن الرجل أكمل من المرأة فً الدٌن؛ ألن الرسول صلى هللا علٌه 
؛ وفَسر ذلن بؤنها إذا حاضت لم تصّل، ولم تصم « إنها نالصة فً الدٌن»وسلم لال فً المرأة: 

 أة، كالجهاد مثبلً.؛ ولهذا ٌجب على الرجل من الواجبات الدٌنٌة ما ال ٌجب على المر
األمر الرابع: الوالٌة ؛ فمد فضل الرجل على المرأة فً الوالٌة؛ فإن هللا سبحانه وتعالى 
جعل الرجل لواماً على المرأة؛ فالرجال لوامون على النساء بما فضل هللا بعضهم على بعض؛ 

؛ فالوالٌة العامة -ة ال وزارة، وال ؼٌر وزار -ولهذا ال ٌحل أن تتولى المرأة والٌة عامة أبداً 
 لٌست من حموق النساء أبداً، وال ٌفلح لوم ولَّوا أمرهم امرأة.

األمر الخامس: اإلنفاق ؛ فالزوج هو الذي ٌنفك على المرأة؛ ولد لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "الٌد العلٌا 
 .؛ و )الٌد العلٌا(: هً المعطٌة؛ و )السفلى( : اآلخذة(ٕ)خٌر من الٌد السفلى"

 األمر السادس: المٌراث، وعطٌة األوالد ؛ فإن للذكر مثل حظ األنثٌٌن.
ومن فوابد اآلٌة: أن الذٌن لهم درجة على النساء هم الرجال الذٌن هم جدٌرون بهذا  - 1ٔ

الوصؾ؛ وأما من جعل نفسه بمنزلة النسوة فهذا ٌكون شراً من المرأة؛ ألنه انتكس من الكمال 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المتشبهٌن من الرجال بالنساء؛ والمتشبهات من النساء  إلى الدون؛ ومن ثم لعن

 ؛ حتى ال ٌعتدي أحد على حك؛ أو على اختصاصات أحد.(ٔ)بالرجال
؛ وما تضمناه « الحكٌم»، و « العزٌز»ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن من أسماء هللا:  - 5ٔ
؛ وما ٌترتب على ذلن « الحكٌم»حكمة، والحكم فً ؛ وال-وهً العزة فً )العزٌز(  -من صفة 
 من أثر.

 المرآن

ٌْتُ  ا آتَ تَاِن فَِإْمَساٌن بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِرٌٌح بِِإْحَساٍن َواَل ٌَِحلُّ لَكُْم أَْن تَأُْخذُوا ِمم  ُموُهن  }الط اَلُق َمر 
ِ فَ  ٌْئًا إاِل  أَْن ٌََخافَا أاَل  ٌُِمٌَما ُحُدوَد ّللا  ٌِْهَما فٌَِما اْفتََدْت َش ِ َفاَل ُجنَاَح َعلَ ِإْن ِخْفتُْم أاَل  ٌُِمٌَما ُحُدوَد ّللا 

ِ فَأُولَئَِن هُُم الظ اِلُموَن ) ِ َفاَل تَْعتَُدوَها َوَمْن ٌَتَعَد  ُحُدوَد ّللا  ({ ]البمرة : 2ٕٕبِِه تِْلَن ُحُدوُد ّللا 
ٕٕ2] 

 التفسٌر:
عة مرتان، واحدة بعد األخرى، فحكم هللا بعد كل طلمة هو الطبلق الذي تحصل به الرج

إمسان المرأة بالمعروؾ، وحسن العشرة بعد مراجعتها، أو تخلٌة سبٌلها مع حسن معاملتها بؤداء 
أن تؤخذوا شٌبًا مما أعطٌتموهن  -أٌها األزواج -حمولها، وأال ٌذكرها مطلمها بسوء. وال ٌحل لكم

ؾ الزوجان أال ٌموما بالحموق الزوجٌة، فحٌنبذ ٌعرضان أمرهما من المهر ونحوه، إال أن ٌخا
على األولٌاء، فإن خاؾ األولٌاء عدم إلامة الزوجٌن حدود هللا، فبل حرج على الزوجٌن فٌما 
تدفعه المرأة للزوج ممابل طبللها. تلن األحكام هً حدود هللا الفاصلة بٌن الحبلل والحرام، فبل 

 دود هللا تعالى فؤولبن هم الظالمون أنفسهم بتعرٌضها لعذاب هللا.تتجاوزوها، ومن ٌتجاوز ح
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال: 

أحدها: أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن "هشام بن عروة عن أبٌه، أن رجبل لال المرأته: ال 
هللا أطلمن أبدا، وال أإٌدن أبدا وكٌؾ ذلن؟ لال: أطلمن، حتى إذا دنا أجلن راجعتن فؤتت رسول 

                                                             
، وأخرجه 2ٕٗٔ: ال صدلة إال عن ظهر ؼنى، حدٌث رلم 1ٔ، كتاب الزكاة، باب ٕٔٔأخرجه البخاري ص (ٕ)

[ 5٘] 1ٖٕٙ: بٌان أن الٌد العلٌا خٌر من الٌد السفلى...، حدٌث رلم ٕٖ، كتاب الزكاة، باب 1ٗٔمسلم ص
ٖٔٓٗ. 

شبهٌن بالنساء والمتشبهات بالرجال، حدٌث رلم : المتٔٙ، كتاب اللباس، باب ٔٓ٘راجع البخاري ص (ٔ)
٘11٘. 



تَاِن{. لال هشام: ولم ٌكن لهم شًء ٌنتهون إلٌه من  ملسو هيلع هللا ىلص، فذكرت له، فؤنزل هللا تعالى: }الطَّبلَُق َمرَّ
 .(ٖٕ٘ٓ)الطبلق"

والثانً: أخرج الطبري بسنده الصحٌح عن عبد هللا بن رباح، عن جمٌلة بنت أبً ابن 
فؤرسل إلٌها النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال : " ٌا جمٌلة ، سلول، أنها كانت عند ثابت بن لٌس فنشزت علٌه ، 

ما كرهت من ثابت ؟ لالت : وهللا ما كرهت منه دٌنا وال خلما ، إال أنً كرهت دمامته! فمال لها 
 .(ٖٕٙٓ): أتردٌن الحدٌمة " لالت : نعم! فردت الحدٌمة وفرق بٌنهما"

ٌه عن عابشة، أنها أتتها امرأة والثالث: أخرج الواحدي عن عن هشام بن عروة، عن أب
لال: فنزلت: }الطبلق  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فسؤلتها عن شًء من الطبلق، لالت: "فذكرت ذلن لرسول هللا 

 .(2ٖٕٓ)مرتان فإمسان بمعروؾ أو تسرٌح بإحسان{"
تَاِن{]البمرة:  الرّد [، أي: عدد الطبلق الذي ٌستحك الزوج فٌه 5ٕٕلوله تعالى : }الطَّبلُق َمرَّ

 .(1ٖٕٓ)والرجعة: اثنتان"
لال ابن عثٌمٌن: "ٌعنً أن الطبلق الذي فٌه الرجعة مرتان: بؤن ٌطلك مرة، ثم ٌراجع، ثم  

 .(5ٖٕٓ)ٌطلك مرة، ثم ٌراجع"
لال الشوكانً: "أي الطبلق الذي تثبت فٌه الرجعة لؤلزواج هو مرتان أي الطلمة األولى  

سبحانه }مرتان{ ولم ٌمل طلمتان إشارة إلى أنه ٌنبؽً أن  والثانٌة إذالرجعة بعد الثالثة وإنما لال
 .(ٕٓٗٓ)ٌكون الطبلق مرة بعد مرة ال طلمتان دفعة واحدة كذا لال جماعة من المفسرٌن"

تَاِن{]البمرة: ولد اختلؾ المفسرون فً تفسٌر لوله تعالى:  [ على 5ٕٕ}الطَّبلُق َمرَّ
 :(ٕٔٗٓ)لولٌن

بالثبلث ، وأنه ٌملن فً االثنٌن الرجعة وال ٌملكها فً  االول: أنه بٌان لعدد الطبلق وتمدٌره
 .(ٕٙٗٓ)، وعكرمة(ٕ٘ٗٓ)، والسدي(ٕٗٗٓ)، وعروة(ٖٕٗٓ)، وابن زٌد(ٕٕٗٓ)الثالثة. وهذا لول لتادة

وذلن ألن "أهل الجاهلٌة وأهل اإلسبلم لبل نزولها لم ٌكن لطبللهم نهاٌة تبٌن باالنتهاء  
م بانتهاء إلٌها امرأته منه ما راجعها فً عدتها منه ،  فجعل هللا تعالى ذكره لذلن حدًّا ، حرَّ

 .(2ٕٗٓ)الطبلق إلٌه على الرجل امرأتَه المطلمة ، إال بعد زوج ، وجعلها حٌنبذ أملن بنفسها منه"
الثانً: أنه بٌان لسنة الطبلق أن ٌولع فً كل لول طلمة واحدة ، وهو لول عبد هللا بن 

 .(ٕٓ٘ٓ)، و مجاهد(5ٕٗٓ)، وعبد هللا بن عباس (1ٕٗٓ)مسعود

                                                             

، والواحدي 5ٖ٘/ٗ(:ص 225ٗ، وأخرجه الطبري فً تفسٌره)1ٔٗ/ٕ(:ص ٕٕٙٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٕ٘ٓ)
( ٕٕٗٔح:  - ٖٓٗ، وأخرجه اإلمام مالن )الموطؤ برواٌة ٌحٌى بن ٌحٌى: 1ٓ-25فً أسباب النزول: 

( والبٌهمً )فتح المدٌر: 2ٕٔ/ٔعً وعبد بن حمٌد)تفسٌر ابن كثٌر: (، والشاف5ٕٔٔح:  - 52ٗ/ٖوالترمذي )
 (.ٙٗ/ٕ( كلهم من طرٌك هشام به. وهو صحٌح اإلسناد، إال أنه مرسل. )حاشٌة جامع األصول: 5ٖٕ/ٔ
 .ٙ٘٘/ٗ(:ص 1ٔٓٗ( تفسٌر الطبري)ٖٕٙٓ)
مردوٌه والبٌهمً  ( وابن25ٕ/ٕ( والحاكم )المستدرن: 52ٗ/ٖ، وأخرجه الترمذي )1ٓ( أسباب النزول: 2ٖٕٓ)

( من طرٌك ٌعلى بن شبٌب المكً به. وإسناده ضعٌؾ بسبب ٌعلى )تمرٌب التهذٌب: 5ٖٕ/ٔ)فتح المدٌر: 
 (.٘ٓٗرلم:  -( 21ٖ/ٕ
 .2ٖٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٖٕٓ)
 .1ٓٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٖٕٓ)
 .1ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٕٓٗٓ)
 .5ٕٗ-5ٖٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕٔٗٓ)
 ٓٗ٘/ٗ(: 21ٕٗ(، و)21ٔٗالطبري) ( انظر: تفسٌرٕٕٗٓ)
 ٓٗ٘/ٗ(:ص 21ٖٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕٗٓ)
 .ٔٗ٘-5ٖ٘/ٗ(:ص 225ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٗٗٓ)
 ٓٗ٘/ٗ(:ص 21ٗٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕ٘ٗٓ)
 ٔٗ٘/ٗ(:ص 21٘ٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٙٗٓ)
 .5ٖ٘-1ٖ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٕٗٓ)
 ٔٗ٘/ٗ(:ص 21ٙٗ(انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٗٓ)



والراجح هو المول األول، ألنه أولى بظاهر اآلٌة، و"اآلٌة إنما هً دلٌل على عدد الطبلق  
الذي ٌكون به التحرٌم ، وبُطوُل الرجعة فٌه ، والذي ٌكون فٌه الرجعة منه. وذلن أن هللا تعالى 

ؾ ذكره لال فً اآلٌة التً تتلوها : }فَإِْن َطلَّمََها فَبل تَِحلُّ لَهُ ِمْن بَ  ٌَْرهُ{، فعرَّ ْعُد َحتَّى تَْنِكَح َزْوًجا َؼ
ولم ٌبٌن فٌها الولَت الذي ٌجوز  -عباده المدَر الذي به تحُرم المرأة على زوجها إال بعد زوجٍ 

ًها تؤوٌُل اآلٌة إلى ما روي عن ابن  الطبلق فٌه ، والولَت الذي ال ٌجوز ذلن فٌه ، فٌكون موجَّ
 . وهللا تعالى أعلم.(ٕٔ٘ٓ)هما فٌه"مسعود ومجاهد ومن لال بمثل لول

[، "أي لٌس لكم بعد المرتٌن إال اإلمسان 5ٕٕلوله تعالى: }فَإِْمَساُن بَِمْعُروٍؾ{]البمرة: 
 .(ٕٕ٘ٓ)بالمعروؾ"

 .(ٖٕ٘ٓ)لال الصابونً: أي:"ولٌس بعدهما إال المعاشرة بالمعروؾ مع حسن المعاملة" 
زوجها طلمتٌن بمعروؾ أي بما هو  لال الشوكانً:" أي فؤمسان بعد الرجعة لمن طلمها 

 .(ٕٗ٘ٓ)معروؾ عند الناس من حسن العشرة"
لال ابن عثٌمٌن: " فعلٌكم إمسان بمعروؾ، أي: بما ٌتعارفه الناس من العشرة الطٌبة  
 .(ٕ٘٘ٓ)"-الحسنة 
 .(ٕٙ٘ٓ)لال الضحان:"المعروؾ : أن ٌحسن صحبتها" 
أن ٌمسكها بمعروؾ فٌحسن صحابتها  لال ابن عباس:" لٌتك هللا فً التطلٌمة الثالثة، فإما 

"(ٕٓ٘2). 

 .(1ٕ٘ٓ)[، أي:"أو الطبلق بإحسان"5ٕٕلوله تعالى:} أَْو تَْسِرٌُح ِبإِْحَساٍن{]البمرة: 
 .(5ٕ٘ٓ)لال الشوكانً: " أي بترن الرجعة بعد الثانٌة حتى تنمضً عدتها" 

ً وال ٌذكرها بسوء وال ٌ  نفّر الناس لال الصابونً: ٌعنً: "بؤال ٌظلمها من حمها شٌبا
 .(ٕٓٙٓ)عنها"
الطبلق: } فَؤَْمِسكُوهُنَّ لال ابن عثٌمٌن: " أي إطبلق لهن؛ وهو كموله تعالى فً سورة  

( هنا أن ٌمتعها بشًء ٌجبر [؛ والمراد بـ )اإلحسانٕبَِمْعُروٍؾ أَْو فَاِرلُوهُنَّ بَِمْعُروٍؾ{]الطبلق: 
 .(ٕٔٙٓ)كسرها، وٌطٌب للبها"

 .(ٕٕٙٓ)وال ٌظلمها من حمها شٌبًا" لال ابن عباس:" ٌسرحها ، 
 .(ٖٕٙٓ)لال السدي: " اإلحسان : أن ٌوفٌها حمها ، فبل ٌإذٌها ، وال ٌشتمها" 
لال الضحان:" التسرٌح بإحسان : أن ٌدعها حتى تمضً ِعدَّتها ، وٌعطٌها مهًرا إن كان  

 .(ٕٗٙٓ)لها علٌه إذا طلَّمها. فذلن التسرٌح بإحسان ، والمتعة على لَْدر المٌسرة"

                                                                                                                                                                               

 .ٕٗ٘/ٗ(:ص 212ٗسٌر الطبري)(انظر: تف5ٕٗٓ)
 .ٖٗ٘/ٗ(:ص 215ٗ(، و)211ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ٘ٓ)
 .ٗٗ٘-ٖٗ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕٔ٘ٓ)
 .2ٓٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٕٕ٘ٓ)
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٕ٘ٓ)
 .1ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٕٗ٘ٓ)
 .1ٓٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ٘٘ٓ)
 .1ٗ٘/ٗ(:ص 255ٗ( تفسٌر الطبري)ٕٙ٘ٓ)
. عن المثنى لال ، حدثنا عبد هللا بن صالح لال ، حدثنً معاوٌة بن صالح ، عن 1ٗ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٕ٘ٓ)

 علً بن أبً طلحة ، عن ابن عباس.
 .ٕٔٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 1ٕ٘ٓ)
 .1ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: 5ٕ٘ٓ)
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٓٙٓ)
 .1ٓٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔٙٓ)
 .1ٗ٘/ٗ(:ص 1ٓٔٗ( تفسٌر الطبري)ٕٕٙٓ)
 .1ٗ٘/ٗ(:ص 1ٖٓٗطبري)( تفسٌر الٖٕٙٓ)
 .5ٗ٘-1ٗ٘/ٗ(: ص1ٓٗٗ( تفسٌر الطبري)ٕٗٙٓ)



لال الشوكانً: " عدد الطبلق الذي تثبت فٌه الرجعة مرتان، ولد اختلؾ أهل العلم فً  
إرسال الثبلث دفعة واحدة هل ٌمع ثبلثا أو واحدة فمط فذهب إلى األول الجمهور وذهب إلى 

 .(ٕ٘ٙٓ)الثانً من عداهم وهو الحك ولد لررته فً مإلفاتً تمرٌرا بالؽا وأفردته برسالة مستملة"
 .(2ٕٙٓ()ٕٙٙٓ) ذكر العلماء بؤن الطبلق على لسمٌن من حٌث الصٌؽة: الصرٌح والكناٌة ولد 

                                                             

 .1ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٕ٘ٙٓ)
(  إن المتؤمل فً حال المجتمعات اإلسبلمٌة ٌلحظ تزاٌداً مطردا فً نسب الطبلق، حتى وصلت النسب إلى ٕٙٙٓ)

لن جهل كثٌر من الناس مستًو ال ٌمكن تمبله فً بعض البلدان اإلسبلمٌة، ولعل من جملة األسباب التً أدت إلى ذ
بؤحكام الطبلق، ومتى ٌمع الطبلق، ومتى ال ٌمع، وألفاظه إلى ؼٌر ذلن، وبناء علٌه كان ال بد من إطبللة فمهٌة 
على بعض أحكام الطبلق، ومن تلن األحكام معرفة أنواع الطبلق وألسامه، وٌمكن أن ٌمسم الطبلق إلى ألسام 

 عدة باعتبارات عدة، فنمول: 
 (:2٘ٔ-2ٔٔ/ٕ، وتحفة الفمهاء، السمرلندي: 21ٕ/2سام الطبلق من حٌث الصفة)انظر: المؽنً: )أوال: أل

الطبلق السنً: وهو أن ٌطلك الرجل المرأة فى طهر لم ٌجامعها فٌه طلمة واحدة وٌتركها حتى تنمضً عدتها  -ٔ 
أنه إذا طلمها فً طهر لم ٌصبها "وال خبلؾ فً  فبل ٌطلمها طلمة أخرى وهً ال زالت فً العدة، لال ابن لدامة: 

فٌه ، ثم تركها حتى تنمضً عدتها ، أنه مصٌب للسنة ، مطلك للعدة التً أمر هللا بها . لاله ابن عبد البر ، وابن 
 .ٔالمنذر"

الطبلق البدعً: وهو أن ٌطلك الرجل امرأته وهً حابض أو نفساء، أو فى طهر لد جامعها فٌه، أو ٌطلمها -ٕ
 واحدة فٌمول: أنت طالك ثبلثاً، أو ثبلثاً فً كلمات متفرلة فٌمول: أنت طالك، طالك، طالك. ثبلثاً فً كلمة

والطبلق البدعً كالسنً عند عامة أهل العلم من حٌث ولوعه، ومن أهل العلم من ال ٌولعه، ولٌس الممام هنا  
 ممام تفصٌل لذلن، إذ الممصود بٌان ألسام الطبلق كما تمدم. 

 لطبلق من حٌث الرجعة وعدمها: ثانٌا: ألسام ا
الطبلق الرجعى: وهو ما ٌملن معه الزوج حك مراجعة مطلمته فً عدتها من ؼٌر استبناؾ عمد جدٌد، وهو ما 

عدتها، وٌكفٌه أن ٌمول   كان دون الثبلث فً المدخول بها، وبدون عوض، فٌثبت له حك الرجعة ما دامت فً
 لها: "لمد راجعتن".
 الذى ال ٌملن المطلك معه حك الرجعة ، وٌمع الطبلق بابناً فً صور هً: الطبلق البابن: وهو

 أن ٌطلمها طبللاً رجعٌاً، فبل ٌراجعها حتى تنمضً عدتها. -ٔ
 أن ٌطلمها على مال تدفعه مخالعة. -ٕ
 أن ٌطلمها لبل الدخول بها. -ٖ
ً فً كلمة واحدة، أو متفرلات فً المجلس، أو ٌطلمها  -ٗ ثالثة بعد اثنتٌن لبلها؛ فتبٌن منه بٌنونة أن ٌطلمها ثبلثا

 كبرى، فبل تحل له حتى تنكح زوجاً ؼٌره.
 ثالثا: ألسام الطبلق من حٌث الصٌؽة: 

الطبلق الصرٌح: وهو ما ال ٌحتاج المطلك معه إلى نٌة الطبلق، بل ٌكفً فٌه لفظ الطبلق الصرٌح كؤن ٌمول: -ٔ
و الطبلق له الزم ، وما عدا ذلن من ألفاظ الطبلق مما ٌستعمل فٌه أنت طالك ، أو أنت مطلمة ، أو لد طلمتن ، أ

فهو كناٌة ، وبهذا لال أبو حنٌفة. ولال الماضً أبو الحسن : صرٌح ألفاظ الطبلق كثٌرة ، وبعضها أبٌن من 
ورد  بعض : الطبلق والسراح والفراق والحرام والخلٌة والبرٌة. ولال الشافعً : الصرٌح ثبلثة ألفاظ ، وهو ما

[ ولال : }أَْو ٕبه المرآن من لفظ الطبلق والسراح والفراق ، لال هللا تعالى : }أَْو فَاِرلُوهُنَّ بَِمْعُروٍؾ{ ]الطبلق : 
{ ]الطبلق :  تِِهنَّ [. ولد لال عمر بن عبدالعزٌز: "لو كان الطبلق ألفا ما ٔتَْسِرٌٌح ِبإِْحَساٍن{ ولال : }فََطلِّمُوهُنَّ ِلِعدَّ

(، ولد روي عن ٖٔٗ/ٔ:  2ٓٔٔبتة منه شٌبا ، فمن لال : البتة ، فمد رمى الؽاٌة المصوى".)موطؤ مالن أبمت ال
َّةُ َواْلَبابُِن َواْلَحَراُم إِذَا نََوى فَُهَو بَِمْنِزلَِة الثَّبَلِث".)ك ( ٖٗٗ/2تاب السنن الكبرى: علً لال : " اْلَخِلٌَّةُ َواْلبَِرٌَّةُ َواْلبَت

 ً.من حدٌث الشعب
الطبلق الكناٌة: وهو ما ٌحتاج فٌه إلى نٌة الطبلق، إذ اللفظ ؼٌر صرٌح فى الداللة علٌه كؤن ٌمول: "الحمً  -ٕ

بؤهلن"، أو ؼٌر ذلن، فهنا ال بد فً ولوع الطبلق من نٌة الطبلق، فلو لال لم أنو بهذا اللفظ الطبلق لبل منه ولم 
 ٌمع طبللا.

ر إلى نٌة ، بل بمجرد اللفظ ٌمع الطبلق ، والكناٌة تفتمر إلى نٌة ، والفرق بٌنهما أن الصرٌح ال ٌفتم  
والحجة لمن لال : إن الحرام والخلٌة والبرٌة من صرٌح الطبلق كثرة استعمالها فً الطبلق حتى عرفت به ، 
فصارت بٌنة واضحة فً إٌماع الطبلق ، كالؽابط الذي وضع للمطمبن من األرض ، ثم استعمل على وجه 

 ز فً إتٌان لضاء الحاجة ، فكان فٌه أبٌن وأظهر وأشهر منه فٌما وضع له ، وكذلن فً مسؤلتنا مثله. المجا
ٌَْرهُ ( َوَضاِبُط  " (:5ٔٗ/ٖولد جاء فً " حاشٌة البجٌرمً على الخطٌب " ) لَْولُهُ : ) َوهَُو َما ٌَْحتَِمُل الطَّبَلَق َوَؼ

  .ِرٌٌب بِاْلفُْرلَِة ، َولَْم ٌَِشْع اْستِْعَمالُهُ فٌِِه َشْرًعا َواَل عُْرفًا " انتهىذَِلَن : أَْن ٌَكُوَن ِللَّْفِظ إْشعَاٌر لَ 



ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى :}فَإِْمَساُن بَِمْعُروٍؾ أَْو تَْسِرٌُح  
 :(1ٕٙٓ)[، وذكروا فٌه لوالن5ٕٕبِإِْحَساٍن{]البمرة:

، وهذا (2ٕٔٓ)، ولتادة(2ٕٓٓ)هد، ومجا(5ٕٙٓ)األول : أن هذا فً الطلمة الثالثة.  وهذا لول عطاء
 .(2ٕ٘ٓ)عن الجمهور (2ٕٗٓ)وؼٌره (2ٖٕٓ)(2ٕٕٓ)التفسٌر نمله الطبري

                                                                                                                                                                               

بلِق هَُو : َما لَْم ٌُوَضعِ اللَّْفظُ لَهُ ،  (: "ٕٙ/5ٕوجاء فً " الموسوعة الفمهٌة " )
ًَّ فًِ الطَّ َكَما اتَّفَمُوا َعلَى أَنَّ اْلِكنَابِ

ٌَْرهُ ، ٌء " انتهى َواْحتََملَهُ ، َوَؼ ًْ ٌَْحتَِمْلهُ أَْصبل لَْم ٌَكُْن ِكَناٌَةً ، َوَكاَن َلْؽًوا لَْم ٌَمَْع بِِه َش ولال الشٌخ ابن  .فَإِذَا لَْم 
 (.2ٓ/ٖٔ"كل ما ٌحتمل الفراق ، فهو كناٌة " انتهى من " الشرح الممتع " ) :  عثٌمٌن رحمه هللا

: أن ٌنوي الشخص الطبلق ، وأن ٌؤتً بلفظ دال علٌه ،  وال ٌمع الطبلق بؤلفاظ الكناٌات ، إال بشرطٌن  
ً ، وكانت نٌته من ذلن اللفظ : الطبلق ، فإنه ال  فلو تلفظ الشخص بلفظ ال ٌدل على الطبلق ال شرعاً وال عرفا

 ٌمع طبلله
ًَ بِلَْفظٍ  "لال ابن المٌم رحمه هللا: ٌَؤِْت بَلُق بِِه َحتَّى ٌَْنِوٌَهُ ، َو

ٌِْن َعِن  َواَل ٌَمَُع الطَّ ٌِْه ، َفلَِو اْنَفَرَد أََحُد اأْلَْمَر َداّلٍ َعَل
َوتَْمِسٌُم اأْلَْلفَاِظ إَِلى َصِرٌحٍ َوِكنَاٌٍَة ، َوإِْن َكاَن تَْمِسًٌما َصِحًٌحا فًِ أَْصِل  . اآْلَخِر ، لَْم ٌَمَعِ الطَّبَلُق ، َواَل اْلِعتَاقُ 

ٌَْس ُحْكًما ثَابِتًا ِللَّْفِظ ِلذَاتِِه ، فَُربَّ لَْفٍظ َصِرٌٍح  اْلَوْضعِ ، لَِكْن ٌَْختَِلُؾ بِاْختبَِلؾِ  اأْلَْشَخاِص َواأْلَْزِمنَِة َواأْلَْمِكنَِة ، َفلَ
َماِن َوا ٌِْر ذَِلَن الزَّ ٌَةٌ فًِ َؼ َواْلَوالُِع َشاِهٌد  . ْلَمَكانِ ِعْنَد لَْوٍم، ِكنَاٌَةٌ ِعْنَد آَخِرٌَن ، أَْو َصِرٌٌح فًِ َزَماٍن أَْو َمَكاٍن ، ِكَنا

ٌَسُوغُ أَْن ٌُمَاَل إِنَّ َمْن تََكلََّم بِذَِلَن ، فََهذَا لَْفظُ السََّراحِ اَل ٌََكاُد أََحٌد ٌَْستَْعِملُهُ فًِ الطَّبَلِق ، اَل َصِرًٌحا َواَل ِكنَاٌَةً ، فبََل 
 (.5ٕٔ/٘"انتهى من " زاد المعاد " )بِِه ، لَِزَمهُ َطبَلُق اْمَرأَتِِه ، نََواهُ أَْو لَْم ٌَْنِوِه...

  . ولد نمل عن اإلمام أحمد رحمه هللا ما ٌفٌد أن الدعاء الذي ٌدل على الطبلق ٌكون من ألفاظ الطبلق
ْنٌَا َواآْلِخَرةِ، فمَاَل: " إْن َكاَن ٌُِرٌُد أنه  ٌْنَن فًِ الدُّ ٌِْنً َوبَ ُ بَ َق َّللاَّ ُدَعاًء ٌَْدعُو بِِه فإنه سبل عمن لال لزوجته : فَرَّ

ءٍ  ًْ ٌَْس بَِش  (.21ٗ/1( ، "اإلنصاؾ" )5ٖٕمسابل أبً داود لئلمام أحمد" )ص " . " فَؤَْرُجو أَنَّهُ لَ
ٌء َمَع نٌَِّ  : ( لاببل1ٖ/5ولد علك علٌه ابن مفلح فً " الفروع" ) ًْ ٌْبًا َمَع نٌَِِّة الدَُّعاِء، فََظاِهُرهُ أَنَّهُ َش ِة "فَلَْم ٌَْجعَْلهُ َش

ْطبَلِق، بَِناًء َعلَى أَنَّ اْلِفَراَق َصِرٌٌح ، أَْو ِلْلمَِرٌنَِة".   الطَّبَلِق ، أَْو اإْلِ
ٌِْن: َهْل  : ثم ذكر ما ٌشبه هذه المسؤلة ثم لال "فََهِذِه اْلَمَسابُِل الثَّبَلُث اْلُحْكُم فٌَِها َسَواٌء، َوَظَهَر أَنَّ فًِ كُّلِ َمْسؤَلٍَة لَْولَ

ًَ تَُدلُّ َعَلى الّنٌَِِّة، أَْم تُْعتَبَُر النٌَِّّةُ؟" انتهىٌَْعَمُل  ْطبَلِق ِلْلمَِرٌنَِة ، َوِه  . بِاإْلِ
ومعنى هذا : أن الدعاء بـ "فرق هللا بٌن وبٌنن فً الدنٌا واآلخرة" هو من كناٌات الطبلق ، ولد نمل عن اإلمام 

أن كناٌات الطبلق ال ٌمع بها الطبلق إال بالنٌة ، وال أحمد رواٌتان فً كناٌات الطبلق، وأن المول الراجح هو 
 . تكفً المرٌنة ، وهللا تعالى أعلم

 رابعا: ألسام الطبلق من حٌث التنجٌز والتعلٌك:
 الطبلق المنجز: هو ما تطلك به الزوجة فى الحال، كموله: "أنت طالك"، فبل ٌعلك ولوع الطبلق على أمر ما .-ٔ
رتب ولوع الطبلق فٌه على حصول أمر فً المستمبل، بؤداة من أدوات الشرط مثل الطبلق المعلك: هو ما  -ٕ

إن، وإذا ، ومتى، ولو ونحوها، كؤن ٌمول الرجل لزوجته: إن دخلت دار فبلن فؤنت طالك، أو إذا سافرت إلى 
إلى عند بلدن فؤنت طالك، أو إن خرجت السوق فؤنتً طالك، أو متى زرت فبلنة فؤنت طالك، فبل ٌمع الطبلق 

 حصول ذلن األمر. 
( ولد أُثٌر فى هذه األٌام فتوى شاذة تمس الحرمات التى نهى هللا عن لربها واألبضاع التً جاء الدٌن 2ٕٙٓ)

الحنٌؾ بصٌانتها وحفظها. وظهر بٌننا من تجّرء على الفتٌا فى مسابل الطبلق ، وركب ظهور العواصؾ، ظناً 
تُردي به فى واد سحٌك ، فنفث الفتاوى الشاذة ببل علم واجتهد مع  منه أن العاصفة سترفعه ونسى انها لاصفة

النص واستمرار األحكام وأظهر كل عوراء وعرجا من شاذ الفتاوى ومستنكر األلوال. وراح ٌبعث فى ألوال 
 مهجورة ضررها أكبر من نفعها. 
 ٌمع إال عند توثٌمه لدى الجهات الرد على من أفتى بؤن الطبلق بالمول الصرٌح الوسوؾ نتناول فً فوابد اآلٌة: 

 المختصة وفى حضور الشهود. وهللا المستعان.
 وما بعدها. ٗٗ٘/ٗ، وتفسٌر الطبري: 5ٕٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 1ٕٙٓ)
 .ٗٗ٘/ٗ(:ص25ٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٙٓ)
 .ٙٗ٘/ٗ(:ص 25ٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٓٓ)
 .ٙٗ٘/ٗ(:ص25٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٔٓ)
 . 25٘ٗ-25ٓٗرلم:  ٙٗ٘-ٗٗ٘/ٗ( جامع البٌان للطبري: 2ٕٕٓ)
. وبعد أن ذكر المول الثانً، علّك علٌه لاببل: " وهذا مذهب 2ٗ٘/ٗ( وهو اختٌار الطبري، انظر: تفسٌره: 2ٖٕٓ)

عن أبً مما ٌحتمله ظاهُر التنزٌل ، لوال الخبُر الذي ذكرته عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، الذي رواه إسماعٌل بن سمٌع ، 
ٌٌِّن أن تؤوٌَل اآلٌة :  رزٌن ، فإّن اتباع الخبر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أولى بنا من ؼٌره، فإْذ كان ذلن هو الواجب ، فب
الطبلُق الذي ألزواج النساء على نسابهم فٌه الرجعة ، مرتان. ثم األمُر بعد ذلن إذا راجعوهن فً الثانٌة ، إما 



 .(2ٕٙٓ)لال الكرمانً: "أو التسرٌح بإحسان: عام ٌتناول إٌماع الثبلث دفعة" 
عن أبً رزٌن لال ، أتى النبً صلى هللا  (22ٕٓ) وٌسند المول ما أخرجه الطبري وؼٌره 

علٌه وسلم رجل فمال : ٌا رسول هللا أرأٌت لوله : }الطبلق مرتان فإمسان بمعروؾ أو تسرٌح 
بإحسان{ فؤٌن الثالثة ؟ لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " إمساٌن بمعروؾ ، أو تسرٌٌح بإحسان " هً 

 . (21ٕٓ)الثالثة"
، ولد (25ٕٓ)" وسنده حسن لكنه مرسل؛ ألن أبا رزٌن ال صحبة لهلال الحافظ ابن حجر:  

لكنه شاذ، واألول هو  (1ٕٔٓ)من وجه آخر عن إسماعٌل فمال: عن أنس (1ٕٓٓ)وصله الدارلطنً
 .(1ٖٕٓ)("1ٕٕٓ)المحفوظ

والثانً : أنه عنى هللا بذلن الداللة على ما ٌلزمهم لهن بعد التطلٌمة الثانٌة من مراجعة 
بترن رجعتهن حتى تنمضً عدتهن ، فٌصرن أملن ألنفسهن.  بمعروؾ أو تسرٌح بإحسان ،

 .(1ٕٙٓ)(1ٕ٘ٓ)، والضحان(1ٕٗٓ)وهو لول السدي

                                                                                                                                                                               

ا تسرٌح منهم لهن بإحسان بالتطلٌمة الثالثة حتى تبٌَن منهم ، فٌبطل ما كان لهم علٌهّن من إمساٌن بمعروؾ ، وإم
 الرجعة ، وٌصرن أملن بؤنفسهن منهن ".

، البحر المحٌط ألبً 2ٕٔ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 1٘ٔ/1ٔ( االستذكار البن عبد البر: 2ٕٗٓ)
 . 5ٗٔ-5ٖٔ/ٕحٌان: 

: "... فهو لول مجاهد وعطاء وجمهور السلؾ وعلماء 5ٗٔ-5ٖٔ/ٕر: ( لال أبو حٌان فً البح2ٕ٘ٓ)
، وانظر: الجامع ألحكام المرآن 1٘ٔ/1ٔاألمصار"، وحكى اإلجماع على ذلن ابن عبد البر فً االستذكار: 

لئِلجماع نظر؛ إذ المسؤلة فٌها خبلؾ مشهور، انظر: جامع -رحمه هللا-، وفً حكاٌته1ٕٔ-2ٕٔ/ٖللمرطبً: 
ب، التمام لما 5ٖٔ/ٔ: -مخطوط-، البسٌط للو احدي5ٖٗ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 5ٖ٘/ٗطبري: البٌان لل

، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 2٘ٔ/ٕصح فً الرواٌتٌن والثبلث واألربع عن اإلمام للماضً أبً حسٌن بن أبً ٌعلى: 
ب، وابن ًٖٓ تفسٌره: ، وؼٌرها. وهو اختٌار مماتل فٖٕ٘-ٕٕ٘، اإلجماع فً التفسٌر للخضٌري: ٘ٓٔ/ٙ

، وأبً حٌان فً البحر المحٌط: 55ٔ-51ٔ/ٕ، وابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: 2ٗ٘/ٗجرٌر فً جامع البٌان: 
، وصدٌك خان فً فتح البٌان: ٖٖ٘/ٔ، والشوكانً فً فتح المدٌر: 2٘٘/ٔ، والسمٌن فً الدر المصون: 5ٗٔ/ٕ
 ، وؼٌرهم. ٕٓ/ٕ
 . 1ٕٔ/5ٔ( شرح الكرمانً لصحٌح البخاري: 2ٕٙٓ)
، وسعٌد بن منصور فً 2ٕٕٔرلم:  2٘ٙ/ٕ: -المسم الثانً من سورة البمرة-( كابن أبً حاتم فً التفسٌر22ٕٓ)

، وعبد ٖٓٗ/2، والبٌهمً فً السنن الكبرى: 2٘ٗٔ-ٙ٘ٗٔرلم:  ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٔ: -تحمٌك األعظمً-سننه
، وابن ٕٓٓ/ٔومعانً المرآن: ، 5ٖٕرلم:  ٓ٘/ٕ، والنحاس فً الناسخ والمنسوخ: 5ٖ/ٔالرزاق فً التفسٌر: 
وزاد نسبته لوكٌع وأحمد وأبً داود  5٘ٗ/ٔ، وذكره السٌوطً فً الدر المنثور: 2٘ٔ/ٗأبً شٌبة فً مصنفه: 

 فً ناسخه وابن المنذر وابن مردوٌه. 
 .  وهو حدٌث مرسل ضعٌؾ.٘ٗ٘/ٗ(: 25ٖٗ)-(25ٔٗ( تفسٌر الطبري)21ٕٓ)
، وأحمد شاكر فً تخرٌجه ألحادٌث الطبري: 5ٔٔ/ٔالمرآن: ( للت: ولذا ضعفه ابن العربً فً أحكام 25ٕٓ)
، والؽامدي فً تخرٌجه ٔ٘-ٓ٘/ٕ، وانظر ما كتبه البلحم فً تحمٌمه للناسخ والمنسوخ للنحاس: ٘ٗ٘/ٗ

 . 2٘ٙ/ٕألحادٌث وآثار المسم الثانً من سورة البمرة من تفسٌر ابن أبً حاتم: 
هدي البؽدادي الدارلطنً، إمام زمانه، حافظ عصره، شٌخ ( هو: أبو الحسن علً بن عمر بن أحمد بن م1ٕٓٓ)

هـ، له 1ٖ٘اإلسبلم، انتهى إلٌهم علم األثر والمعرفة بالعلل مع الصدق والثمة وصحة االعتماد، توفً عام: 
، وفٌات األعٌان البن خلكان: ٖٗ/ٕٔمصنفات أشهرها: السنن، وعلل الحدٌث. انظر: تارٌخ بؽداد للخطٌب: 

 . 55ٔ/ٖ، تذكرة الحفاظ له أٌضاً: 5ٗٗ/ٙٔبلم النببلء للذهبً: ، سٌر أع52ٕ/ٖ
 . ٖٓٗ/2، وهو عن أنس عند البٌهمً فً السنن الكبرى أٌضاً: ٗ/ٗ( سنن الدار لطنً: 1ٕٔٓ)
عمٌب حدٌث أنس: )كذا لال عن أنس، والصواب عن إسماعٌل بن سمٌع عن أبً  ٗ/ٗ( لال الدار لطنً: 1ٕٕٓ)

، ولال العبلمة شمس الحك ٖٓٗ/2( ونحواً من ذلن لال البٌهمً فً السنن الكبرى: رزٌن مرسل عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
)الحدٌث رواه البٌهمً وابن مردوٌه من  ٗ/ٗ: -بهامش السنن-العظٌم آبادي فً التعلٌك المؽنً على الدارلطنً

: )وهو فً ٕٔٗ/ٖالحبٌر: طرٌك عبد الواحد بن زٌاد مثله سنداً ومتناً(، لال الحافظ ابن حجر فً التلخٌص 
المراسٌل ألبً داود كذلن، لال عبد الحك: المرسل أصح، ولال ابن المطان: المسند أٌضاً صحٌح، وال مانع أن 

 ٌكون له فً الحدٌث شٌخان(. 
 .21ٕ/5( الفتح: 1ٖٕٓ)
 .2ٗ٘-.ٙٗ٘/ٗ(:ص25ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٗٓ)



من الشافعٌة فً كتاب: )أحكام المرآن( له  (12ٕٓ)لال ابن حجر: " ولد رجح إلكٌا الهراسً 
لول السدي، ودفع الخبر لكونه مرسبلً، وأطال فً تمرٌر ذلن بما حاصله أن فٌه زٌادة فابدة، 
وهً بٌان حال المطلمة وأنها تَبٌِن إذا انمضت عدتها، لال: وتإخذ الطلمة الثالثة من لوله تعالى: 

 . (11ٕٓ)}فَإِْن َطلَّمََها{اهـ"
 (15ٕٓ)لحافظ: "واألخذ بالحدٌث أولى، فإنه مرسل حسن ٌعتضد بما أخرجه الطبريثم لال ا 

من حدٌث ابن عباس بسند صحٌح، لال: "إذا طلك الرجل امرأته تطلٌمتٌن فلٌتك هللا فً الثالثة، 
 .(5ٕٓٓ)"فإما أن ٌمسكها فٌحسن صحبتها أو ٌسرحها فبل ٌظلمها من حمها شٌباً"

أكثر من أن التسرٌح ٌراد به التطلٌك، وهو أمر مسلم به للت: لول ابن عباس ال ٌدل على  
إذ ال ذكر لآلٌة فً أثره، وال ٌلزم منه كون المراد بالتسرٌح فً اآلٌة التطلٌك، ومرسل أبً 
-رزٌن ضعٌؾ لئِلرسال فإن ثبت فهو المول وال لول ألحد بعد لوله ملسو هيلع هللا ىلص، وٌحمل الطبلق فً لوله

ٌَْرهُ{ على أنه التسرٌح فً لوله: : }فَإِْن طَ -عز وجل لَّمََها فَبل تَِحلُّ لَهُ ِمْن بَْعُد َحتَّى تَنِكَح َزْوًجا َؼ
}فَإْمَساٌن بَِمْعُروٍؾ أَْو تَْسِرٌٌح بِإِْحَساٍن{، وٌكون المعنى: فإن سرحها التسرٌحة الثالثة فبل تحل له 

 مبلن.من بعده حتى تنكح زوجاً ؼٌره، وإن لم ٌثبت فالموالن محت
هو لول السدي والضحان، وذلن لوجوه أربعة، ذكرها الرازي  -وهللا أعلم-والراجح  

 : (5ٕٔٓ)فً تفسٌره
أحدها: أن الفاء فً لوله: }فَإِْن َطلَّمََها{ تمتضً ولوع الطلمة متؤخرة عن التسرٌح، فلو كان 

 المراد بالتسرٌح هو الطلمة الثالثة لكان لوله: فإن طلمها طلمة رابعة وذلن ال ٌجوز. 
والثانً: أنه فً حال حمل التسرٌح فً اآلٌة على ترن المراجعة فً العدة تكون اآلٌة 

لجمٌع األحوال؛ ألنه بعد الطلمة الثانٌة إما أن ٌراجعها وهو المراد بموله: }فَإْمَساٌن  متناولة
[ أو 5ٕٕ[ أو ال ٌراجعها وهو المراد بموله: }تَْسِرٌٌح بِإِْحَساٍن{ ]البمرة:5ٕٕبَِمْعُروٍؾ{ ]البمرة:

 [.ٌٖٕٓطلمها الثالثة وهو المراد بموله }فَإِْن َطلَّمََها{ ]البمرة:
:أن ظاهر لفظ التسرٌح ٌدل على اإلرسال واإلهمال مما ٌدل على أن حمل التسرٌح والثالث

 فً اآلٌة على عدم المراجعة أولى من حمله على التطلٌك.
ٌْبًا{  ٌْتُُموهُنَّ َش ا آتَ والرابع: أنه لال بعد ذكر التسرٌح: }َوال ٌَِحلُّ لَكُْم أَْن تَؤُْخذُوا ِممَّ

 ػ، وال ٌصح الخلع بعد الطلمة الثالثة. [ والمراد به الحل5ٕٕ]البمرة:
لال الرازي بعد ذكره تلن الوجوه:"فهذه الوجوه ظاهرة لو لم ٌثبت الخبر الذي روٌناه  

 .(5ٕٕٓ)فً صحة ذلن المول، فإن صح ذلن الخبر فبل مزٌد علٌه"

                                                                                                                                                                               

 .2ٗ٘/ٗ(:ص251ٗ(، و)252ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕ٘ٓ)
، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٖٕٙ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 5ٕٗ/ٔ(وانظر: النكت والعٌون للماوردي: 1ٕٙٓ)
، وؼٌرها. وهو اختٌار الماضً أبً حسٌن ابن أبً ٌعلى فً 2ٕٔ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٘ٓٔ/ٙ

 ، وؼٌرهم. 2ٕٓ/ٌٔل: ، والبؽوي فً معالم التنز٘ٓٔ/ٙ، والرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 2٘ٔ/ٕالتمام: 
( هو: أبو الحسن عماد الدٌن علً بن دمحم بن علً الطبري المعروؾ بإلكٌا الهراسً، عبلمة فمٌه مفسر، 12ٕٓ)

 ٗٓ٘شٌخ الشافعٌة فً عصره، ومدرس النظامٌة، أحد الفصحاء، اتهم بمذهب الباطنٌة وهو بريء، توفً عام: 
جتهدٌن. انظر: وفٌات األعٌان البن هـ، له تصانٌؾ حسنة منها: أحكام المرآن وشفاء المسترشدٌن فً مباحث الم

، طبمات الشافعٌة البن ٖٕٔ/2، طبمات الشافعٌة للسبكً: ٖٓ٘/5ٔ، سٌر أعبلم النببلء للذهبً: 1ٕٙ/ٖخلكان: 
 . 5ٖٔ/ٔلاضً شهبة: 

 . 5ٕٗ/ٔ( أحكام المرآن إللكٌا الهراسً: 11ٕٓ)
المسم الثانً من سورة -التفسٌر، وهو عند ابن أبً حاتم فً 212ٗرلم:  ٕٗ٘/ٗ( جامع البٌان للطبري: 15ٕٓ)

 وزاد نسبته البن المنذر.  5ٙٗ/ٔ، وذكره السٌوطً فً الدر المنثور: 2ٕٓٔرلم:  2٘٘/ٕ: -البمرة
 .25ٕ-21ٕ/5(الفتح: 5ٕٓٓ)
 .٘ٓٔ/ٙ( انظر:مفاتٌح الؽٌب: 5ٕٔٓ)
ن والثبلث ، التمام لما صح فً الرواٌتٌٖٕٙ/ٔ. وانظر: زاد المسٌر البن الجوزي: ٘ٓٔ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 5ٕٕٓ)

، المحرر الوجٌز البن 2ٕٔ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 2٘ٔ/ٕواألربع عن اإلمام البن أبً ٌعلى: 
 ، وؼٌرها. 5ٕٗ/ٕ، أحكام المرآن إللكٌا الهراسً: 2ٕٓ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: 55ٔ-51ٔ/ٕعطٌة: 



ٌْباً{ لوله تعالى:  ٌْتُُموهُنَّ َش آ آتَ [، أي: "ال ٌحل لكم 5ٕٕ]البمرة:}َوالَ ٌَِحلُّ لَكُْم أَن تَؤُْخذُواْ ِممَّ
 .(5ٖٕٓ)أٌها األزواج أن تؤخذوا مما دفعتم إِلٌهن من المهور شٌباً ولو للٌبلً"

لال الطبري: " وال ٌحل لكم أٌها الرجال ، أن تؤخذوا من نسابكم ، إذا أنتم أردتم طبللهن  
بل الواجب علٌكم  لطبللكم وفرالكم إٌاهن شٌبا مما أعطٌتموهن من الصداق ، وسمتم إلٌهن ، -

تسرٌحهن بإحسان ، وذلن إٌفاإهن حمولهن من الصداق والمتعة وؼٌر ذلن مما ٌجب لهن 
 .(5ٕٗٓ)علٌكم"
لال الشوكانً: " وتنكٌر }شٌبا{ للتحمٌر أي شٌبا نزرا فضبل عن الكثٌر وخص ما دفعوه  

ن التً ٌملكنها من إلٌهن بعدم حل األخذ منه مع كونه ال ٌحل لؤلزواج أن ٌؤخذوا شٌبا من أمواله
ؼٌر المهر لكون ذلن هو الذي تتعلك به نفس الزوج وتتطلع ألخذه دون ما عداه مما هو فً 

 .(5ٕ٘ٓ)ملكها على أنه إذا كان أخذ ما دفعه إلٌها ال ٌحل له كان ما عداه ممنوعا منه باألولى"
[، 5ٕٕكُْم{]البمرة:ولد اختلؾ أهل العلم فً الخطاب الموجه فً لوله تعالى: }َوالَ ٌَِحلُّ لَ  

 :(5ٕٙٓ)على لولٌن
أحدهما:أن الخطاب لؤلزواج، أي ال ٌحل لؤلزواج أن ٌؤخذوا مما دفعوه إلى نسابهم من 

 المهر شٌبا على وجه المضارة لهن. وهذا لول الجمهور.
والثانً: أن الخطاب فٌه لؤلبمة والحكام لٌطابك لوله }فإن خفتم{، فإن الخطاب فٌه لؤلبمة 

 وعلى هذا ٌكون إسناد األخذ إلٌهم لكونهم اآلمرٌن بذلن.والحكام 
والمول األول أولى، وذلن لموله تعالى}مما آتٌتموهن{، "فإن إسناده إلى ؼٌر األزواج بعٌد  

 .(52ٕٓ)جدا ألن إٌتاء األزواج لم ٌكن عن أمرهم ولٌل إن الثانً أولى لببل ٌتشوش النظم"
[، أي: "إِال أن ٌخاؾ الزوجان 5ٕٕالَّ ٌُِمٌَما ُحُدوَد هللا{]البمرة:}إِالَّ أَن ٌََخافَآ أَ  لوله تعالى: 

 .(51ٕٓ)سوء العشرة وأال ٌرعٌا حموق الزوجٌة التً أمر هللا تعالى"

لال الشوكانً: " أي ال ٌجوز لكم أن تؤخذوا مما آتٌتموهن شٌبا إال أن ٌخافا عدم إلامة  
 .(55ٕٓ)اء بها من حسن العشرة والطاعة"حدود هللا التً حدها للزوجٌن وأوجب علٌهما الوف

 :(ٕٓٓٔ)[، على وجهٌن5ٕٕواختلفت المراءة فً لوله تعالى: } إِالَّ أَن ٌََخافَآ{]البمرة: 
 أحدهما :}ٌَُخافَآ{، لراءة حمزة وحده.

على البناء للمجهول والفاعل محذوؾ، وهو األبمة والحكام، واختاره أبو عبٌد لال لموله  
وؾ لؽٌر الزوجٌن، ولد احتج بذلن من جعل الخلع إلى السلطان وهو سعٌد }فإن خفتم{ فجعل الخ

 .(ٕٕٓٔ)، والحسن وابن سٌرٌن، ولد ضعؾ النحاس اختٌار أبً عبٌد المذكور(ٕٔٓٔ)بن جبٌر
 والثانً: } ٌََخافَآ{، بفتح )الٌاء(،  وهً لراءة معظم أهل الحجاز والبصرة.

ٌمٌما حدود هللا ، ولد ذكر أن ذلن فً وذلن بمعنى إال أن ٌخاؾ الرجل والمرأة أن ال  
لراءة أبً بن كعب : } إِالَّ أَن ٌظنا أاَلَّ ٌُِمٌَما ُحُدوَد هللا{
(ٕٖٔٓ). 

                                                             

 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٖٕٓ)
 .5ٗ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: 5ٕٗٓ)
 .1ٖٕ/ٔالمدٌر: (فتح 5ٕ٘ٓ)
 .1ٖٕ/ٔ( انظر: فتح المدٌر: 5ٕٙٓ)
 .1ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: 52ٕٓ)
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 51ٕٓ)
 .1ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: 55ٕٓ)
 .1ٕٔ( انظر: السبعة: ٕٓٓٔ)
 .1٘٘/ٗ(:ص 1ٔ1ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔٓٔ)
 .1ٖٕ/ٔ( انظر: فتح المدٌر: ٕٕٓٔ)
الحسن بن ٌحٌى لال ، أخبرنا عبد الرزاق لال ،  . لال الطبري: " حدثنآ٘٘/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٕٓٔ)

أخبرنا معمر لال ، أخبرنً ثور ، عن مٌمون بن مهران لال : فً حرؾ أبً بن كعب أن الفداء تطلٌمة. لال : 
فذكرت ذلن ألٌوب ، فؤتٌنا رجبل عنده مصحؾ لدٌم ألبً خرج من ثمة ، فمرأناه فإذا فٌه : }إال أن ٌظنا أال ٌمٌما 



والعرب لد تضع )الظن( موضع )الخوؾ(، و)الخوؾ( موضع )الظن( فً كبلمها ،  
 : (ٕٗٓٔ)لتمارب معنٌٌهما ،  كما لال أبو الؽول الطهوي

 أتانً كبلم عن نصٌب ٌموله        وما خفت ٌا سبلم أنن عاببً 
 بمعنى : ما ظننت.

[، 5ٕٕولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }أَن ٌََخافَا أاَلَّ ٌُِمٌَما ُحُدوَد هللاِ {]البمرة: 
 :(ٕ٘ٓٔ)وجوها

 (ٕٙٓٔ)أحدها : أن ٌظهر من المرأة النُُّشوز وسوء الُخلُك ، وهو لول ابن عباس
 .(2ٕٓٔ)ضحانوال

ً ، وهو لول ابن عباس ، (1ٕٓٔ)والثانً : أن ال تطٌع له أمراً ، وال تبّر له لََسما
، (ٕٗٔٔ)، وعروة(ٖٕٔٔ)، والزهري(ٕٕٔٔ)، والربٌع(ٕٔٔٔ)، وإبراهٌم(ٕٓٔٔ)، والشعبً(5ٕٓٔ)والحسن
 .(1ٕٔٔ)ومجاهد (2ٕٔٔ)، وممسم(ٕٙٔٔ)، والسدي(ٕ٘ٔٔ)وعامر

 .(5ٕٔٔ)والثالث : هو أن ٌبدي لسانها أنها له كارهة ، وهو لول عطاء
والرابع : أن ٌكره كل واحد منهما صحبة اآلخر، فبل ٌمٌم كل واحد منهما ما أوجب هللا علٌه 

، والماسم بن (ٕٕٕٔ)، وسعٌد بن المسٌب(ٕٕٔٔ)،  طاووس(ٕٕٓٔ)من حك صاحبه. وهو لول عامر
 . (ٖٕٕٔ)دمحم

وأولى هذه األلوال بالصواب: "لول من لال : ال ٌحل للرجل أخذ الفدٌة من امرأته على  
فً تفرٌطه فً  -اها ، حتى ٌكون خوؾ معصٌة هللا من كل واحد منهما على نفسه فراله إٌ

منهما جمٌعا ، على ما ذكرناه عن طاوس والحسن ، ومن لال فً ذلن  -الواجب علٌه لصاحبه 

                                                                                                                                                                               

، فإن ظنا أال ٌمٌما حدود هللا فبل جناح علٌهما فٌما افتدت به ال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا  حدود هللا
 (.ٓ٘٘/ٗؼٌره{".)تفسٌر الطبري: 

،  ٓٗ/  ٘و   ٓ٘٘/ٗوتفسٌر الطبري: ٙٗٔ:  ٔومعانً المرآن للفراء  ٙٗ( البٌت فً نوادر أبً زٌد : ٕٗٓٔ)
ولم أجد خبر " نصٌب " و " سبلم " وربما كان نصٌب هذا هو  وهو شاعر اسبلمً عاش فً الدولة المروانٌة، 

أبو الحجناء نصٌب األسود مولى عبد العزٌز بن مروان . فإن أبا الؽول ، كما أسلفت شاعر إسبلمً كان فً 
  ٙٗ( ولال له أًٌضا فٌما روى أبو زٌد فً نوادره ص : ٕٙٔ:  ٘الدولة المروانٌة وهجا حمادا)األؼانً 

 لى نصٌب جلده بمساءة إن الصدٌك ٌعاتبولمد مؤلت ع
 وما بعدها. 2٘٘/ ٗ، وانظر: تفسٌر الطبري: 5٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕ٘ٓٔ)
 .ٖ٘٘-ٕ٘٘/ٗ(:ص 1ٓ2ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٙٓٔ)
 .5٘٘/ٗ(:ص 1ٕٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٓٔ)
 .2٘٘/ٗ(:ص 1ٕٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٓٔ)
 .5٘٘/ٗ(:ص 1ٕٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٓٔ)
 .ٓٙ٘/ٗ(:ص 1ٕٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓٔٔ)
 .ٓٙ٘/ٗ(:ص 1ٕٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔٔٔ)
 .1٘٘/ٗ(:ص 1ٔ5ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕٔٔ)
 .5٘٘/ٗ(:ص 1ٕٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕٔٔ)
 .2٘٘/ٗ(:ص 1ٖٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٗٔٔ)
 .1٘٘/ٗ(:ص 1ٔ2ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ٘ٔٔ)
 .ٓٙ٘/ٗ(:ص 1ٕ2ٗالطبري)( انظر: تفسٌر ٕٙٔٔ)
 .ٓٙ٘-5٘٘/ٗ(:ص 1ٕ1ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٔٔ)
 .ٔٙ٘/ٗ(:ص 1ٕ5ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٔٔ)
 .ٓٙ٘/ٗ(:ص 1ٖٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٔٔ)
 .ٔٙ٘-ٓٙ٘/ٗ(:ص 1ٖٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕٓٔ)
 .ٕٙ٘/ٗ(:ص 1ٖٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕٔٔ)
 .ٕٙ٘/ٗ(:ص 1ٖٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕٕٔ)
 .ٕٙ٘/ٗ(:ص 1ٖٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕٕٔ)



لولهما؛ ألن هللا تعالى ذكره إنما أباح للزوج أخذ الفدٌة من امرأته ، عند خوؾ المسلمٌن علٌهما 
 .(ٕٕٗٔ)دود هللا"أن ال ٌمٌما ح

[، أي "فإِن خفتم سوء العشرة بٌنهما 5ٕٕ}فَإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ ٌُِمٌَما ُحُدوَد هللا{]البمرة: لوله تعالى: 
وأرادت الزوجة أن تختلع بالنزول عن مهرها أو بدفع شًء من المال لزوجها حتى 

 .(ٕٕ٘ٔ)ٌطلمها"
المتوسطون بٌن الزوجٌن وإن لم ٌكونوا لال الشوكانً: " أي إذا خاؾ األبمة والحكام أو  

 .(ٕٕٙٔ)أبمة وحكاما عدم إلامة حدود هللا من الزوجٌن وهً ما أوجبه علٌهما"
ٌِْهَما فٌَِما افتدت بِِه{]البمرة:  " فبل إثم على الزوجٌن [، أي:5ٕٕلوله تعالى: } فَبلَ ُجنَاَح َعلَ

 .(2ٕٕٔ)فٌما بذلته فداًء لنفسها عن الممام معه"
أي ال جناح على الرجل فً األخذ وعلى المرأة فً اإلعطاء، بؤن تفتدي كانً:"لال الشو 

نفسها من ذلن النكاح ببذل شا من المال ٌرضً به الزوج فٌطلمها ألجله، وهذا هو الخلع ولد 
ذهب الجمهور إلى جواز ذلن للزوج وانه ٌحل له األخذ مع ذلن الخوؾ وهو الذي صرح به 

 . (1ٕٕٔ)المرآن"
 .(5ٕٕٔ)الصابونً:"فبل إِثم على الزوج فً أخذه وال على الزوجة فً بذله"لال  
لال الماسمً: "أي: ال إثم على الزوج فً أخذ ما افتدت به، وال علٌها فً إعطابه.وهذه  

 .(ٖٕٓٔ)اآلٌة أصل فً الخلع"
وحكى ابن المنذر عن بعض أهل العلم: "انه ال ٌحل له ما أخذ وال ٌجبر على رده وهذا  
 .(ٖٕٔٔ)ٌة السموط"فً ؼا
وإن لٌل: "لماذا جاءت اآلٌة بنفً الجناح علٌهما؟ فالجواب أن طلب الفداء والطبلق حرام  

 .(ٕٖٕٔ)على الزوجة بدون سبب؛ وحرام على الزوج أٌضاً أن ٌؤخذ شٌباً مما آتاها بدون سبب"

 : (ٖٖٕٔ)[، وجهان5ٕٕوفً لوله تعالى: }فَبلَ ُجَناَح َعلٌِهَما فٌَِما اْفتََدْت بِِه{]البمرة: 
 ًّ ،  (ٖٕٗٔ)أحدهما : افتدت به نفسها من الصداق وحده من ؼٌر زٌادة ، وهو لول عل

، (5ٖٕٔ)، وابن المسٌب(1ٖٕٔ)، وعمرو بن شعٌب(2ٖٕٔ)، والزهري(ٖٕٙٔ)، والربٌع(ٖٕ٘ٔ)وعطاء
 .(ٖٕٗٔ)، والحسن(ٕٕٗٔ)، والحكم (ٕٔٗٔ)، والشعبً(ٕٓٗٔ)وطاوس

                                                             

صلى هللا  -.  أما طلب الطبلق من أجل التزوج برجل أخرى، فمد لال رسول هللا ٕٙ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕٕٗٔ)
. من حدٌث وهٌب عن ٗٔٗ/ٕ(:5ٓ5ٗ" الُمْخِتلعَاُت والُمْنتَِزَعاُت هُنَّ الُمنَافِمَاُت". مسند اإلمام أحمد)-علٌه وسلم 

وب عن الحسن عن أبً هرٌرة.. ٌعنً التً تخالع زوجها لمٌلها إلى ؼٌره، ولوله " المنتزعات " : الظاهر أن أٌ
 معناها معنى " المختلعات " : كؤنها تنتزع نفسها من عمد الزواج ومن سلطان الزوج علٌها.

ٌَْها َرابَِحةُ اْلَجنَِّة ".مسند اإلمام وعنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : " أٌََُّما اْمَرأَةٍ َسؤَلَْت َزْوَجَها ا ٌِْر َما بَؤٍْس َفَحَراٌم َعلَ لطَّبَلَق ِمْن َؼ
 ( من حدٌث أٌوب عن أبً لبلبة عمن حدثه عن ثوبان.22ٕ/٘: 12ٕٗٔأحمد)

 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٕ٘ٔ)
 .1ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٕٕٙٔ)
 .1ٓٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2ٕٕٔ)
 .1ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: 1ٕٕٔ)
 .ٖٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (5ٕٕٔ)
 .1ٖٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖٕٓٔ)
 .1ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٖٕٔٔ)
 .1ٓٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٖٕٔ)
 .5ٕٙ-5ٕ٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖٖٕٔ)
 .2٘٘/ٗ(:ص1ٕ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕٗٔ)
 .2ٗ٘/ٗ(:ص1ٗ1ٗ)-(1ٗٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕ٘ٔ)
 .2ٖٗ٘/ٗ(:ص1ٗ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕٙٔ)
 .2ٗ٘/ٗ(:ص1ٗٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٖٕٔ)
 .2ٗ٘/ٗ(:ص1ٗٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٕٔ)



، (ٕٗٗٔ)منه ، وهذا لول عمروالمول الثانً : ٌجوز أن تَُخاِلَع زوجها بالصداق وبؤكثر 
، (5ٕٗٔ)، والنخعً(1ٕٗٔ)، ومجاهد(2ٕٗٔ)، وابن عباس(ٕٙٗٔ)، وعبد هللا بن عمر(ٕ٘ٗٔ)وعثمان

 . (ٕٔ٘ٔ)، والشافعً(ٕٓ٘ٔ)ولبٌصة بن ذإٌب
ولد "احتجوا لمولهم ذلن بعموم اآلٌة ، وأنه ؼٌر جابزة إحالة ظاهر عام إلى باطن خاص  

التسلٌم لها بؤن اآلٌة مراد بها بعض الفدٌة. دون إال بحجة ٌجب التسلٌم لهالالوا : وال حجة ٌجب 
 .(ٕٕ٘ٔ)بعض من أصل أو لٌاس ، فهً على ظاهرها وعمومها"

والمول الثانً هو األفرب إلى الصواب، واختاره الشوكانً لاببل: "وظاهر المرآن الجواز،  
عة من لعدم تمٌٌده بممدار معٌن وبهذا لال مالن والشافعً وأبو ثور وروى مثل ذلن عن جما

 .(ٖٕ٘ٔ)الصحابة والتابعٌن"
 :(ٕٗ٘ٔ)ولد اختلؾ العلماء فً نسخها، على لولٌن 

أحدهما: أن الخلع منسوخ بموله تعالى: }َوإِْن أََرْدتُُم اْستِْبَداَل َزْوجٍ َمَكاَن َزوجٍ َوَءاتٌَتُم 
 .(ٕ٘٘ٔ)بكر بن عبدهللا[، وهذا لول  ٕٓإِْحَداهُنَّ لِْنَطاراً فَبلَ تَؤُْخذُوا ِمْنهُ َشٌباً{ ] النساء : 

 .(ٕٙ٘ٔ)لال الشوكانً: " وهو لول خارج عن اإلجماع وال تنافً بٌن اإلثنٌن" 
 والثانً: أن حكمها ثابت فً جواز الخلع. وهذا لول الجمهور. 

ًَ بامرأة   ولد روى أٌوب ، عن كثٌر مولى َسُمرة "أن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه أُتِ
، فحبسها ثبلثاً ، ثم دعاها فمال : كٌؾ وجدت مكانن ؟ لالت :  ناشزة ، فؤمر بها إلى بٌت كثٌر

ما وجدُت راحة منذ كنت إال هذه اللٌالً التً حبستنً، فمال لزوجها : اخلعها ولو من 
 . (2ٕ٘ٔ)لرطها"
على  -والراجح هو لول الجمهور، فـ"إذا خٌؾ من الرجل والمرأة أن ال ٌمٌما حدود هللا  

فبل حرج علٌهما فٌما افتدت به المرأة نفسها من زوجها ، من للٌل ما  - سبٌل ما لدمنا البٌان عنه

تملكه وكثٌره مما ٌجوز للمسلمٌن أن ٌملكوه ، وإن أتى ذلن على جمٌع ملكها. ألن هللا تعالى 
ذكره لم ٌخص ما أباح لهما من ذلن على حد ال ٌجاوز ، بل أطلك ذلن فً كل ما افتدت به. ؼٌر 

تحبابا ال تحتٌما إذا تبٌن من امرأته أن افتداءها منه لؽٌر معصٌة هلل ، بل أنً أختار للرجل اس

                                                                                                                                                                               

 .2٘٘/ٗ(:ص1٘2ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٖٕٔ)
 .2٘٘/ٗ(:ص1٘1ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓٗٔ)
 .2٘٘-2ٗ٘/ٗ(:ص1٘ٔٗ)-(1ٗ5ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔٗٔ)
 .2٘٘/ٗ(:ص1ٖ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕٗٔ)
 .2٘٘/ٗ(:ص1٘ٗٗالطبري)( انظر: تفسٌر ٖٕٗٔ)
 .21٘/ٗ(:ص12ٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٗٗٔ)
 .5ٕٙ-5ٕ٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕ٘ٗٔ)
 .22٘/ٗ(:ص1ٙ٘ٗ)-(1ٖٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٙٗٔ)
 .25٘، 21٘/ٗ(:ص12ٖٗ(، و)12ٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٗٔ)
 .25٘/ٗ(:ص12ٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٗٔ)
 .21٘-22٘/ٗ(:ص12ٓٗ)-(1ٙٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٗٔ)
 .22٘/ٗ(:ص1ٙ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ٘ٔ)
 .5ٕٙ-5ٕ٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕٔ٘ٔ)
 .2٘٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕٕ٘ٔ)
 .5ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٖٕ٘ٔ)
 .5ٕٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕٗ٘ٔ)
 ، وانظر األثران فً: الناسخ والمنسوخ ألب1ًٓ٘/ٗ(:ص 125ٗ(، و)122ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ٘٘ٔ)

 .5ٖٔ:  ٖوالمرطبً:  5ٕٖ:  ٔوأحكام المرآن للجصاص  1ٙجعفر النحاس : 
 .5ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٕٙ٘ٔ)
ٌَْحَن َولَْو ِمْن ٘ٓ٘/ٙ(:1٘ٔٔٔ. وفً مصنؾ عبدالرزاق)ٖ٘ٔ/2( كتاب السنن الكبرى: 2ٕ٘ٔ) : " اْخلَْعَها َو

 لُْرِطَها".



خوفا منها على دٌنها أن ٌفارلها بؽٌر فدٌة وال جعل. فإن شحت نفسه بذلن ،  فبل ٌبلػ بما ٌؤخذ 
 .(1ٕ٘ٔ)منها جمٌع ما آتاها"

آلٌة منسوخ لال الطبري:" فؤما ما لاله بكر بن عبد هللا ، من أن هذا الحكم فً جمٌع ا 
بً  ٌْ ٌْتُْم إِْحَداهُنَّ لِْنَطاًرا فَبل تَؤُْخذُوا ِمْنهُ َش ا{ فمول ال بموله :}َوإِْن أََرْدتُُم اْستِْبَداَل َزْوجٍ َمَكاَن َزْوجٍ َوآتَ

 معنى له ، فنتشاؼل باإلبانة عن خطبه لمعنٌٌن : 
ٌن ، على تخطبته أحدهما : إجماع الجمٌع من الصحابة والتابعٌن ومن بعدهم من المسلم

وإجازة أخذ الفدٌة من المفتدٌة نفسها لزوجها ، وفً ذلن الكفاٌة عن االستشهاد على خطبه 
 بؽٌره.

واآلخر : أن اآلٌة التً فً " سورة النساء " إنما حرم هللا فٌها على زوج المرأة أن ٌؤخذ 
كون هنالن خوؾ من منها شٌبا مما آتاها ،  بؤن أراد الرجل استبدال زوج بزوج من ؼٌر أن ٌ

المسلمٌن علٌهما ممام أحدهما على صاحبه أن ال ٌمٌما حدود هللا ،  وال نشوز من المرأة على 
الرجل. و إذا كان األمر كذلن ، فمد ثبت أن أخذ الزوج من امرأته ماال على وجه اإلكراه لها 

حبة فضة فصاعدا،  واإلضرار بها حتى تعطٌه شٌبا من مالها على فرالها حرام ،  ولو كان ذلن
وأما اآلٌة التً فً " سورة البمرة " فإنها إنما دلت على إباحة هللا تعالى ذكره له أخذ الفدٌة منها 
فً حال الخوؾ علٌهما أن ال ٌمٌما حدود هللا بنشوز المرأة ، وطلبها فراق الرجل ، ورؼبته 

سورة البمرة "  ضد األمر الذي فٌها. فاألمر الذي أذن به للزوج فً أخذ الفدٌة من المرأة فً " 
نهى من أجله عن أخذ الفدٌة فً " سورة النساء " ، كما الحظر فً " سورة النساء " ، ؼٌر 
اإلطبلق واإلباحة فً " سورة البمرة "،  فإنما ٌجوز فً الحكمٌن أن ٌمال أحدهما ناسخ  إذا 

ولات واألزمنة، وأما اختبلؾ اتفمت معانً المحكوم فٌه ، ثم خولؾ بٌن األحكام فٌه باختبلؾ األ
األحكام باختبلؾ معانً المحكوم فٌه فً حال واحدة وولت واحد ، فذلن هو الحكمة البالؽة ، 

 .(5ٕ٘ٔ)والمفهوم فً العمل والفطرة ، وهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل"
ِهَما فٌَِما اْفتََدْت   ٌْ [، 5ٕٕبِِه{]البمرة:ولد زعم الفراء أن فً لوله تعالى:} فَبَل ُجنَاَح َعلَ
 :(ٕٓٙٔ)وجهان
أحدهما: أن ٌكون مرادا به : فبل جناح على الرجل فٌما افتدت به المرأة دون المرأة ، وإن  

كانا لد ذكرا جمٌعا كما لال فً " سورة الرحمن " : }ٌَْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْإلُُإ َواْلَمْرَجاُن{ ]الرحمن : 
ا بَلَؽَا مَ ٕٕ ٌَا ُحوتَُهَما{ ]الكهؾ : [ وهما من الملح ال من العذب ، لال : ومثله: }فَلَمَّ ٌْنِِهَما نَِس ْجَمَع بَ
[ ، وإنما الناسً صاحب موسى وحده، ومثله فً الكبلم أن تمول : " عندي دابتان أركبهما ٔٙ

وأستمً علٌهما "، وإنما تركب إحداهما، وتستمً على األخرى، وهذا من سعة العربٌة التً 
 ٌحتج بسعتها فً الكبلم.

كا جمٌعا فً أن ال ٌكون علٌهما جناح ، إذ كانت تعطً ما لد نفً والوجه اآلخر: أن ٌشتر
 عن الزوج فٌه اإلثم. اشتركت فٌه، ألنها إذا أعطت ما ٌطرح فٌه المؤثم ، احتاجت إلى مثل ذلن.

 .(ٕٔٙٔ)والموالن فٌهما نظر، ولد اعترض علٌهما الطبري فً تفسٌره 

                                                             

 . 1ٔ٘-1ٓ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: 1ٕ٘ٔ)
 .1ٕ٘-1ٔ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: 5ٕ٘ٔ)
 .2ٕ٘-2ٔ٘/ٗ. ونمله الطبري فً تفسٌره: 1ٗٔ - 2ٗٔ/  ٔ( انظر: معانً المرآن ٕٓٙٔ)
(اعترض الطبري على الوجهٌن اللتٌن ذكرهما الفراء لاببل: " فلم ٌصب الصواب فً واحد من الوجهٌن ، ٕٔٙٔ)

ؤما لوله : } فبل جناح علٌهما{ فمد وال فً احتجاجه فٌما احتج به من لوله :}ٌَْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْإلُُإ َواْلَمْرَجاُن {، ف
بٌنا وجه صوابه ، وسنبٌن وجه لوله : " ٌخرج منهما اللإلإ والمرجان " فً موضعه إذا أتٌنا علٌه إن شاء هللا 
تعالى. وإنما خطؤنا لوله ذلن ، ألن هللا تعالى ذكره لد أخبر عن وضعه الحرج عن الزوجٌن إذا افتدت المرأة 

، وأخبر عن البحرٌن أن منهما ٌخرج اللإلإ والمرجان ، فؤضاؾ إلى اثنٌن. فلو جاز من زوجها على ما أذن 
لمابل أن ٌمول : " إنما أرٌد به الخبر عن أحدهما ، فٌما لم ٌكن مستحٌبل أن ٌكون عنهما " ، جاز فً كل خبر 

ما ". وذلن للب أن ٌمال : " إنما هو خبر عن أحده -ؼٌر مستحٌلة صحته أن ٌكون عنهما  -كان عن اثنٌن 
المفهوم من كبلم الناس والمعروؾ من استعمالهم فً مخاطباتهم ، وؼٌر جابز حمل كتاب هللا تعالى ووحٌه جل 



[، أي: "تلن شرابعه فَبل تتجاوزوها 5ٕٕوَها{]البمرة:}تِْلَن ُحُدوُد هللا فَبلَ تَْعتَدُ  لوله تعالى: 
 .(ٕٕٙٔ)بالمخالفة والرفض"

لال الشوكانً: " أي أحكام النكاح والفراق المذكورة هً حدود هللا التً أمرتم بامتثالها فبل  
 . (ٖٕٙٔ)تعتدوها بالمخالفة لها"

ؼٌرها هً شرابع لال الصابونً: أي "هذه األحكام العظٌمة من الطبلق والرجعة والخلع و 
 .(ٕٗٙٔ)هللا وأحكامه فبل تخالفوها وال تتجاوزوها إِلى ؼٌرها مّما لم ٌشرعه هللا"

ِ{ أي ، أحكامه التً شرعها لكم، وأمر بالولوؾ معها"لال السعدي: "  }ُحُدوُد َّللاَّ
(ٕٔٙ٘). 

إذا كانت  {؛ وأمافَبلَ تَْعتَُدوَهالال العلماء: "إذا كانت الحدود مما ٌجب فعله لال تعالى: } 
 .(ٕٙٙٔ)الحدود من المحرمات فإنه تعالى ٌمول: }فبل تمربوها{"

 [، وجهٌن:5ٕٕ{]البمرة:فَبلَ تَْعتَُدوَها} وذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى: 
 .(2ٕٙٔ)تلن طاعة هللا فبل تعتدوها. لاله الضحانأحدهما: أن المعنى: 

 .(1ٕٙٔ)شهابوالثانً: أن الطبلق من حدود هللا فبل تعتدوها. لاله ابن 
[، أي و"من خالؾ 5ٕٕ}َوَمن ٌَتَعَدَّ ُحُدوَد هللا فؤولبن هُُم الظالمون{]البمرة: لوله تعالى: 

ض نفسه لسخط هللا وهو من الظالمٌن المستحمٌن للعماب الشدٌد" أحكام هللا، فمد عرَّ
(ٕٔٙ5). 

 .(2ٕٓٔ)لال الضحان:"ٌمول:" من طلك على ؼٌر هذا فمد ظلم نفسه"
أي:]الظالمٌن[ ألنفسهم بتعرٌضها لسخط هللا تعالى وعمابه. وتعمٌب النهً لال الماسمً:"  

 .(2ٕٔٔ)بالوعٌد للمبالؽة فً التهدٌد"

لال الشٌخ السعدي: " وأي ظلم أعظم ممن التحم الحبلل، وتعدى منه إلى الحرام، فلم  
عبد األكبر الذي هو ٌسعه ما أحل هللا؟ والظلم ثبلثة ألسام: ظلم العبد فٌما بٌنه وبٌن هللا، وظلم ال

الشرن، وظلم العبد فٌما بٌنه وبٌن الخلك، فالشرن ال ٌؽفره هللا إال بالتوبة، وحموق العباد، ال 
ٌترن هللا منها شٌبا، والظلم الذي بٌن العبد وربه فٌما دون الشرن، تحت المشٌبة 

 .(2ٕٕٔ)والحكمة"
 الفوابد:
رجعة  حصر الطبلق بالثبلث بؤنه ال من فوابد اآلٌة: حكمة هللا عّز وجّل ورحمته فً - ٔ

بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً ؼٌره؛ ألنهم كانوا فً الجاهلٌة ٌطلِّك اإلنسان زوجته عدة طلمات؛ 
فإذا لاربت انتهاء العدة راجع، ثم طلك، فتستؤنؾ العدة؛ فإذا شارفت االنمضاء راجع، ثم طلك؛ 

المرأة معذبة: ال مزوجة، وال مطلمة؛  فإذا شارفت االنمضاء راجع ثم طلك... وهكذا؛ فتبمى
 فتبمى معلمة؛ فجعل هللا األمر فً ثبلث طلمات فمط.

                                                                                                                                                                               

-2ٕ٘/ٗذكره على الشواذ من الكبلم وله فً المفهوم الجاري بٌن الناس وجه صحٌح موجود".)تفسٌر الطبري: 
٘2ٖ.) 

 .1ٖٔ/ٕ( انظر: محاسن التؤوٌل: ٕٕٙٔ)
 .5ٖٕ/ٔمدٌر: ( فتح الٖٕٙٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٗٙٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ٘ٙٔ)
 .5ٓٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٙٙٔ)
 .ٕٕٗ/ٕ(:صٕٕٕٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٕٙٔ)
 .ٕٕٗ/ٕ(:ص2ٕٕٕ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٕٙٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: 5ٕٙٔ)
 .ٕٕٗ/ٕ(:ص5ٕٕٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٕٓٔ)
 .1ٖٔ/ٕالتؤوٌل: ( محاسن 2ٕٔٔ)
 .ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2ٕٕٔ)



ومنها: اعتبار التكرار بالثبلث؛ وهذه لها نظابر كثٌرة؛ فالسبلم ثبلث؛ واالستبذان  - ٕ
ثبلث؛ ورد الكبلم إذا لم ٌفهم من أول مرة ثبلث؛ وفً الوضوء والعبادات أٌضاً تكرار الثبلث 

 ؛ فإذاً الثبلث تعتبر تكراراً ٌكتفى به فً كثٌر من األمور.كثٌر
ومنها: اإلشارة إلى أن الطبلق المكرر بلفظ واحد لٌس بطبلق؛ بمعنى أنه ال ٌتكرر به  - ٖ

الطبلق؛ ألن لوله تعالى: } الطبلق مرتان { وصؾ ٌجب أن ٌكون معتبراً؛ فإذا طلمت امرأتن؛ 
فكٌؾ تورد طبللاً على مطلمة؛ ألن « أنت طالك»للت ثانٌة: فملت: أنت طالك؛ فمد طلمت؛ فإذا 

الطبلق ال ٌرد إال على من كانت ؼٌر مطلمة حتى ٌمال: طلمت؛ وهنا لال تعالى: } الطبلق 
: لو أن الرجل طلك امرأته، وحاضت مرتٌن، ثم -رحمهم هللا  -مرتان {؛ ولهذا لال الفمهاء 

جدٌدة للطلمة الثانٌة؛ بل تبنً على ما مضى؛ وإذا  طلمها بعد الحٌضة الثانٌة ال تستؤنؾ عدة
حاضت الثالثة، وطهرت انمضت عدتها؛ ألن الطبلق الثانً لٌس له عدة؛ وهذا مما ٌإٌد اختٌار 
شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: أن الطبلق المكرر ال عبرة به إال أن ٌصادؾ زوجة ؼٌر مطلمة؛ وألن 

ن {؛ والفمهاء الذٌن خالفوا فً ذلن ٌمولون: إنه إذا هللا سبحانه وتعالى لال: } فطلموهن لعدته
كرر الطبلق فً المرة الثانٌة ال تستؤنؾ العدة؛ فإذاً هً مطلمة لؽٌر عدة فبل ٌمع الطبلق؛ ألنه 

من عمل عمبلً لٌس علٌه »سٌكون على خبلؾ ما أمر هللا به؛ ولد ثبت عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: 
إن من تؤمله تبٌن له أنه »ولد لال شٌخنا عن اختٌار شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة:  ؛(ٔ)«أمرنا فهو رد

؛ ألنن إذا تؤملت كبلمه فً أنه ال ٌمع طبلق على طبلق، وأنه ال ٌتكرر «ال ٌسوغ المول بخبلفه
إال على زوجة ؼٌر مطلمة فبل ٌمكن أن ٌتكرر الطبلق إال إذا راجعها، أو عمد علٌها عمداً جدٌداً؛ 

المول هو الراجح؛ وهو الذي أفتً به؛ وهو أنه ال طبلق على طبلق حتى لو لال ألؾ مرة: وهذا 
أنت طالك؛ فلٌس إال مرة واحدة فمط؛ وٌدل على هذا لول تعالى: }الطبلق مرتان { أي مرة بعد 

 مرة؛ فبل بد أن ٌمع على زوجة ؼٌر مطلمة.

جته أحد أمرٌن؛ إما إمسان ومن فوابد اآلٌة: أن الواجب على المرء الذي طلك زو - ٗ
بمعروؾ؛ أو تسرٌح بإحسان؛ وأما أن ٌردها مع اإلٌذاء، والمنة، والتمصٌر، أو ٌسرحها بجفوة 

 وعدم إحسان فبل ٌجوز.
ومنها: بٌان حكمة هللا فً تشرٌعه سبحانه وتعالى؛ إذ لال تعالى فً اإلمسان: }  - ٘

عالى فً التسرٌح: } بإحسان {؛ ألنه بمعروؾ {؛ ألنه إذا ردها جبر للبها بالرد؛ ولال ت
وهللا  -سٌفارلها، فٌحتاج إلى زٌادة فً معاملتها بالتً هً أحسن حتى ٌنضم إلى الفراق اإلحساُن 

 .-أعلم 
ومنها: تحرٌم أخذ الزوج شٌباً مما أعطى زوجته من مهر، أو ؼٌره؛ إال أن ٌطلمها لبل  - ٙ

: }وإن طلمتموهن من لبل أن تمسوهن ولد الدخول والخلوة فله نصؾ المهر؛ لموله تعالى
 [ .2ٖٕفرضتم لهن فرٌضة فنصؾ ما فرضتم{ ]البمرة: 

ومنها: جواز افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض؛ لموله تعالى: } فبل جناح علٌهما  - 2
 فٌما افتدت به{.

لحال فبل ٌجوز ومنها: أن ذلن إنما ٌكون إذا خافا أال ٌمٌما حدود هللا؛ أما مع استمامة ا - 1
أٌما امرأة سؤلت زوجها الطبلق من ؼٌر ما بؤس فحرام علٌها »طلب الخلع؛ وفً الحدٌث: 

 .(ٕ)«رابحة الجنة

                                                             
: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حدٌث رلم ٘، كتاب الصلح، باب ٕٗٔأخرجه البخاري ص (ٔ)

: نمض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور، 1، كتاب األلضٌة، باب 51ٖ - 51ٕ؛ وأخرجه مسلم ص52ٕٙ
 لمسلم. ، واللفظ2ٔ1ٔ[ 1ٔ] 5ٖٗٗحدٌث رلم 

: فً 2ٔ، كتاب الطبلق، باب 12ٖٔ، وأخرجه أبو داود ص2ٖ1ٕٕ، حدٌث رلم 22ٕ/٘أخرجه أحمد  (ٕ)
: ما جاء فً ٔٔ، كتاب الطبلق واللعان، باب 2ٙ5ٔ، وأخرجه الترمذي صٕٕٕٙالخلع، حدٌث رلم 

لع للمرأة، : كراهٌة الخٕٔ، كتاب الطبلق، باب ٕٓٓٙ، وأخرجه ابن ماجة ص12ٔٔالمختلعات، حدٌث رلم 
: النهً عن أن تسؤل المرأة زوجها ٙ، كتاب الطبلق، باب ٕٙٔ/ٕٓ، وأخرجه الدارمً ٕ٘٘ٓحدٌث رلم 

، ذكر تحرٌم هللا الجنة على السابلة طبللها...، حدٌث 5ٔٔ/ٙ، وأخرجه ابن حبان 2ٕٕٓطبللها، حدٌث رلم 



ومنها: أهمٌة النكاح، وبٌان أنه راجع إلى األسرة كلها؛ لموله تعالى: } فإن خفتم أال  - 5
 ٌمٌما حدود هللا{.

ذلن من جواز أخذ اإلنسان من امرأته ما ومنها: أن للوسابل أحكام المماصد؛ ٌإخذ  - ٓٔ
 آتاها، أو بعضه إذا خٌفت المفسدة فً البماء على الزوجٌة.

ومنها: اعتبار المفاسد، وسلون األهون لدفع األشد؛ ألن األخذ من مال الزوجة محرم  - ٔٔ
ّل ؛ لكن إذا أرٌد به دفع ما هو أعظم من تضٌٌع حدود هللا عّز وج-كما لال تعالى  -ببل شن 

صار ذلن جابزاً؛ وهذه الماعدة لها أصل فً الشرٌعة؛ منه لوله تعالى: }وال تسبوا الذٌن ٌدعون 
[ ؛ فإّن سّب آلهة المشركٌن واجب؛ ولكن 1ٓٔمن دون هللا فٌسبوا هللا عدواً بؽٌر علم{ ]األنعام: 

 إذا كان ٌخشى من ذلن أن ٌسبوا هللا عدواً بؽٌر علم صار سّب آلهتهم ممنوعاً.
ومنها: جواز الخلع بؤكثر مما أعطاها؛ لعموم لوله تعالى: } فٌما افتدت به {؛ فهو  - ٕٔ

ٌشمل ما افتدت به من كثٌر، أو للٌل؛ ولٌل: إن هذا العموم عابد على لوله تعالى: } وال ٌحل لكم 
ٌؤخذ  أن تؤخذوا مما آتٌتموهن شٌباً{؛ فٌكون المعنى: فٌما افتدت به مما آتٌتموهن؛ وعلى هذا فبل

منها أكثر مما أعطاها؛ وٌمكن أن ٌمال: إن كانت هً التً أساءت، وطلبت الخلع فبل بؤس أن 
 ٌؤخذ أكثر مما أعطاها؛ وإال فبل.

ومن فوابد اآلٌة: أن المخالَعة لٌست رجعٌة؛ بمعنى أن الفراق فً الخلع فراق بابن  - ٖٔ
به {؛ فإذا كان فداًء فالفداء فٌه عوض  فبل سبٌل إلرجاعها إال بعمد جدٌد؛ لموله تعالى: } افتدت
 إال بعمد جدٌد. -وهو الزوجة  -عن شًء؛ وإذا استلم الفداء ال ٌمكن أن ٌرجع المفدى عنه 

ومنها: جواز تصرؾ المرأة فً مالها بؽٌر إذن زوجها؛ لموله تعالى: } فٌما افتدت به  - ٗٔ
عٌة سواء وافك زوجها على هذا {؛ فإن الزوجة تتصرؾ فً مالها كما تشاء فً الحدود الشر

التصرؾ، أم لم ٌوافك؛ ما دامت امرأة حرة رشٌدة فبل اعتراض للزوج علٌها؛ وهذه الفابدة لد 

 ٌنازع فٌها.
عظم شؤن النكاح، وما ٌتعلك به؛ ألن هللا سبحانه وتعالى لال: } تلن حدود هللا  :ومنها - ٘ٔ

عن تعدٌه؛ ولد سبك الفرق بٌن لوله تعالى: }  فبل تعتدوها {؛ فبٌن أن هذا من حدود هللا، ونهى
 فبل تعتدوها {، ولوله تعالى: } فبل تمربوها {.

 ومنها: أن هلل عّز وجّل أن ٌحكم فً عباده بما شاء؛ لموله تعالى: } تلن حدود هللا {. - ٙٔ
ع، إال هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: } تلن ح - 2ٔ دود هللا ومنها: أنه ال حاكم للخلك، وال مشّرِ

ولو كان فً ذلن  -فبل تعتدوها {؛ ولو كان مشرع ؼٌره لكان ٌمكن لكل إنسان أن ٌشرع لنفسه 
 .-تعدي حدود هللا سبحانه وتعالى 

ومنها: أن الخلع ال بد فٌه من رضا الزوجة؛ لموله تعالى: } فٌما افتدت به {؛ فإذا  - 1ٔ
الفدٌة من ؼٌرها فإنه ال ٌشترط رضاها، كما كانت الفدٌة منها فبل بد من رضاها؛ وأما إذا كانت 

لو أن أحداً من الناس رأى أن بماء هذه المرأة مع زوجها فٌه ضرر علٌه فً دٌنه؛ فذهب إلٌه، 
 .-حتى وإن لم ترض بذلن  -وأعطاه فدٌة لٌخلع هذه المرأة، وٌسلم من شرها؛ فهذا جابز 

ومن ٌتعد حدود هللا فؤولبن هم ومنها: تحرٌم تعدي حدود هللا؛ لموله تعالى: }  - 5ٔ
 الظالمون {؛ والظلم حرام.

ومنها: أن التعدي لحدود هللا ظلم عظٌم؛ ٌإخذ من حصر الظلم فً تعدٌها، ومن  - ٕٓ
 اإلتٌان به فً الجملة االسمٌة الخبرٌة: } فؤولبن هم الظالمون {.

تان { إلى أن لال: } ومنها: جواز الطبلق الثبلث المتفرق؛ لموله تعالى: } الطبلق مر - ٕٔ
فإن طلمها { ٌعنً الثالثة؛ فهنا ال شن أن الطبلق متفرق؛ ألنه تعالى لال: } الطبلق مرتان {؛ ثم 
أدخل الفداء بٌنهما، وبٌن الطبلق الثالث؛ فدل هذا على أنه طبلق متفرق؛ وهذا جابز باإلجماع؛ 

ً أن»أما إذا جمع الثبلث جمٌعاً فً دفعة واحدة، مثل أن ٌمول:  أنت طالك »، أو «ت طالك ثبلثا

                                                                                                                                                                               

رط الشٌخٌن، وألره الذهبً؛ لال: حدٌث صحٌح على ش ٕٓٓ/ٕ، وأخرجه الحاكم فً المستدرن 2ٕٔٗرلم 
 : صحٌح.2ٔ/ٕولال األلبانً فً صحٌح أبً داود 



؛ فمد اختلؾ أهل العلم فً «أنت طالك، أنت طالك، أنت طالك»ٌرٌد الثبلث؛ أو « طالك طالك
؛ ومنهم من لال -فتبٌن به المرأة بٌنونة كبرى  -جواز ذلن؛ فمنهم من لال بإباحته، ونفوذه 

لال بتحرٌمه، وأنه ال ٌمع ال بتحرٌمه، ونفوذه؛ ومنهم من لال بتحرٌمه، وٌمع واحدة؛ ومنهم من 
؛ وهذا هو (2ٖٕٔ)واحدة، وال أكثر؛ فإذاً األلوال أربعة؛ والصحٌح أنه حرام، وأنه ال ٌمع إال واحدة

الذي اختاره شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة؛ وعلٌه ٌدل الكتاب، والسنة؛ ألنه ال تمع البٌنونة إال إذا طلمها 
إذا كان بٌنهما رجعة، أو عمد؛ أما أن ٌرسل بعد طبلق مرتٌن؛ والطبلق مرتٌن ال ٌكون إال 

 طبللاً بعد طبلق فهذا لٌس بشًء.
ًٌا حتى  -ٕٕ هنان من أفتى بؤن الطبلق الشفوى للمتزوجات رسمًٌا ال ٌترتب علٌه أثًرا شرع

ًٌا مرهونة على ذمة زوجها حتى  ٌوثك لدا الجهات المتختصة ولالوا: بل تظل هذه المطلمة شفو
طبلق الرسمٌة التى من تارٌخها تبدأ المطلمة السٌر فى آثار الطبلق الشرعٌة ٌصدر لها وثٌمة ال

 مما ٌجعل الحكم بولوع الطبلق الشفوى محل نظر، وفٌما ٌؤتً ذكر أدلتهم ومنالشتها: 
أن الطبلق ال ٌمع بمجرد التلفظ به فى بعض األحوال " كوجود الحٌض أو المس فى  -أ

ٌمٌة وابن المٌم مانعًا من إٌماع الطبلق، وهو المعروؾ الطهر الذى ٌراه الظاهرٌة وابن ت
بالطبلق البدعى، حٌث ٌلزم من وجود هذا المانع فى نظرهم عدم الطبلق، وال ٌلزم من عدمه 

 وجود الطبلق وال عدمه. 
لالوا: ومن أمثلة موانع الطبلق أًٌضا وجود حال الؽضب المؽٌرة لوضع الزوج عن عادته 

اعتداله لما طلك، وهذا عند ابن تٌمٌة وابن المٌم، واشترط الجمهور لعدم بحٌث لو كان فى حال 
ولوع طبلق الؽضبان شدة الؽضب لدرجة الهذٌان واختبلط الكبلم. وبهذا ٌتضح أكذوبة الحكم 
بولوع كل ألفاظ الطبلق، استناًدا إلى حدٌث ما ٌمكن تسمٌته بعد توسع الفمهاء فى تطبٌمه بؤنه 

ا أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذى بإسناد حسن وصححه الحاكم ، وهو م«سٌؾ األسر»

عن أبى هرٌرة أن النبى ملسو هيلع هللا ىلص لال: "ثبلث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطبلق 
 .(2ٕٗٔ)والرجعة"

فهل ٌهدم هذا الحدٌث أصول العمود والتصرفات التى تموم على أسبابها وشروطها وانعدام 
وجود السبب، »ند تطبٌك هذا الحدٌث أن ٌكون فى ظل تلن األصول الثبلثة موانعها، أم ٌجب ع

إذا أردنا االنتصار ألصول المعامبلت فلٌس أمامنا فى تفسٌر « وتحمك الشرط، وانعدام المانع؟
على وجهه « النكاح أو الطبلق أو الرجعة»هذا الحدٌث إال أن نمول إنه إذا ولع أى عمد من 

                                                             

 .5ٓٔ/ٔ( هذا اختٌار الشٌخ ابن عثٌمٌن، انظر: تفسٌره: 2ٖٕٔ)
( ولال:حدٌث حسن ؼرٌب والعمل علٌه عند أهل العلم 1ٙٔٔ( والترمذي)5ٕٗٔ(الحدٌث رواه أبو داود)2ٕٗٔ)

(. و رواه الطحاوي فً معانً 5ٖٖ٘الدارلطنً)( و5ٖٕٓمن الصحابة وؼٌرهم. و رواه ابن ماجه )
( كلهم من حدٌث عبد الرحمن بن حبٌب بن أدرن عن عطاء بن أبً رباح عن ٌوسؾ بن ماهن 2ٕ٘/ٔٔاآلثار)

 عن أبً هرٌرة عن رسول هللا }ملسو هيلع هللا ىلص{ 
ٌخرجاه وعبد  ( فً مستدركه فً أول كتاب الطبلق ولال حدٌث صحٌح اإلسناد ولم1ٕ٘ٗورواه الحاكم )

 الرحمن بن أردن من ثمات المدنٌٌن وتعمبه الذهبً وضعفه 
(: عبدالرحمن بن حبٌب مختلؾ فٌه لال النسابً منكر الحدٌث ووثمه ؼٌره ٕٓٔ/ٖولال ابن حجر فً التلخٌص)
 فهو على هذا حسن الحدٌث.
 (: حسن22ٕ/ٔٔولال العٌنً فً نخب األفكار)
 ( ولال:1ٕٕ/ٙاإلرواء)وحسنه األلبانً رحمه هللا فً 

والذي ٌتلخص عندي مما سبك أن الحدٌث حسن بمجموع طرٌك أبً هرٌرة األولى التً حسنها الترمذي وطرٌك 
الحسن البصري المرسلة ولد ٌزداد لوة بحدٌث عبادة بن الصامت واآلثار المذكورة عن الصحابة فإنها ولو لم 

 ى أن معنى الحدٌث كان معروفاً عندهم.اهـٌتبٌن لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم تدل عل
 (: حدٌث صحٌح2ٖٔ/ٓٔولال ابن عثٌمٌن فً فتاوى نور على الدرب) 
 ( من طرٌك ؼالب عن الحسن عن أبً هرٌرة بلفظ )الطبلق والعتاق والنكاح(ٕٔٙ/ٕورواه ابن عدي) 

أبو بكر الؽفاري: وروي " والعتك "  لال المبل علً المارئ فً كتابه مرلاة المصابٌح ،نمبل عن ابن المنذر... لال
ولم ٌصح شًء منه، لال المنذري: إن أراد أنه لٌس شًء منه على شرط الصحٌح فكبلمه صحٌح، وإن أراد به 

 أنه ضعٌؾ ففٌه نظر فإنه حسن كما لال الترمذي أهـ 



ود سببه وتحمك شرطه وانعدام موانعه فإننا نحكم بصحته حتى لو كان المعتبر عند الناس بوج
على وجه اللعب أو الهزل، كمن ٌرٌد مفاجؤة زوجته فمدم لها مظروفًا بداخله وثٌمة رسمٌة 
بطبللها معتمدة من الجهات المعنٌة وبتولٌعه، فهنا نحكم بولوع الطبلق حتى ولو كان تصرؾ 

هزل. أما إذا انعدم سبب الطبلق، أو تخلؾ شرط من شروط هذا الزوج على وجه اللعب أو ال
صحته، أو وجد مانع من موانع الحكم بصحته فهو والعدم سواء حتى ولو ولع لفظه بالجد ال 
بالهزل. وهذا هو الفمه الذى ٌحفظ األسر من الضٌاع الذى ٌسببه أصحاب الفتاوى الطابشة 

ألصول المرعٌة فى العمود والتصرفات على ا« ثبلث جدهن جد»الموهومون بحاكمٌة حدٌث 
 .(2ٕ٘ٔ)من ضرورة انضباطها باألحكام الجعلٌة الثبلثة "السببٌة والشرطٌة والمانعٌة"

 الجواب عنه من وجهٌن: 
معتبرة فى  -التى لاسوا علٌها  –األول: أن هذا كله خارج محل النزاع وهذه المسابل 

هى مإصلة فى كتب الفمه والدواوٌن. فبل الشرع وهى لدٌمة ولها أدلتها فى الكتاب والسنة و
نزاع معهم فى عدم ولوع طبلق المكره وال طبلق السكران وال طبلق الؽضبان الذى أؼلك علٌه 

 ؼضبه. 
إنما النزاع هنا فى رجل لال المرأته: أنت طالك ولم ٌلحك به أو بها مانع من هذه الموانع  

امعها فى مدة طهرها وال هو متلبس بؽضب ٌبطل تلفظه بالطبلق. فبل هى حابض وال هو لد ج
 أو سكر أو إكراه. 

فإن كانوا ٌمصدون عدم ولوع الطبلق بهذه الصور بحٌث ٌدور مذهبهم فى فلكها وال  
ٌخرج عنها وحاله التمٌٌد بما جاءت به النصوص فى الكتاب والسنة فاللهم نعم وأٌدٌنا على 
 أٌدٌهم. فهذا هو الذى علٌه فمهاء السلؾ من الصحابة رضوان هللا علٌهم وممن تبعهم بؤحسان. 

لمول بعدم ولوع الطبلق دون توثٌك فهو لول ظاهر البطبلن، عار من البرهان أما إطبلق ا 

 وال تموم به حجة وال تصلح معه محجة.
الثانً: فولوع الطبلق بالمول الصرٌح هو حكم هللا وحكم رسوله وعلٌه أجمعت األمة وهو  

تشر فً األفاق ظاهر بٌّن لٌس دونه سحاب، وعلٌه جماهٌر أهل العلم وعلٌه استمرت الفتوي وان
 أنتشار الهواء فً جو السماء، وحضوره فً دواوٌن أهل العلم ال ٌخفى على بصٌر. 

{ ]الطبلق :  تِِهنَّ [ نص عام لم ٌشترط هللا ٔفاهلل تعالى ٌمول }إِذَا َطلَّْمتُُم النَِّساَء فََطلِّمُوهُنَّ ِلِعدَّ
من اشترط إلٌماع الطبلق شٌبا من ذلن فمد تعالى إلٌماع الطبلق به كتابةً أو إشهاداً أو توثٌماً. ف

تعدى وأدخل فى الدٌن ما لٌس فٌه لموله ملسو هيلع هللا ىلص "ما بال أناس ٌشترطون شروطا لٌست فً كتاب 
هللا؟ من اشترط شرطا لٌس فً كتاب هللا فلٌس له، وإن شرطه مبة مرة، شرط هللا أحك وأوثك" 

(ٕٔ2ٙ). 
اللفظى دون توثٌك هو فى الحمٌمة دعوة للزنا صراحة، لالوا أن الحكم بإٌماع الطبلق  -ب

ألن -إلنه لو طلك رجل امرأته وسافر إلى بلد أخرى وتركها، لن تسطٌع أخذ حمها لانونا 
فلن تستطٌع إثبات الطبلق والبتالى لو ؼاب عنها مدة طوٌلة لن  –المحاكم مكدسة بالمضاٌا 

األمر، والبعض اآلخر ٌنحرؾ عن تستطٌع الزواج من آخر ومعظمهم ٌصبرون على هذا 
 الطرٌك السلٌم.

 والجواب عنه: 

                                                             

 ٌٕ٘ٔٓناٌر  ٕٔ( د سعد الدٌن الهبللى ٘( الطبلق الشفهً ممال رلم )ٔ )
( من حدٌث أم ٕٕٗٔ(، والترمذي )5ٕ5ٖ(، وأبو داود )ٙ( )ٗٓ٘ٔ(، ومسلم )ٕٔٙ٘خاري )( أخرجه البٔ )

 المإمنٌن عابشة.
ولد اتفك الفمهاء على أن صرٌح الطبلق هو لفظ الطبلق ومشتماته، وكذلن ترجمته إلى اللؽات األعجمٌة؛ ألن 

 الطبلق وضع لحل لٌد النكاح خصٌصا، وال ٌحتمل ؼٌره. 
فظ الصرٌح بدون حاجة إلى نٌة أو داللة حال، فإذا لال الرجل المرأته أنت طالك وكان لاصدا فٌمع الطبلق بالل

للفظ ولم ٌكن به مانع ٌبطل إعمال هذا اللفظ من سكر أو جنون أو إكراه أو ؼٌر ذلن من الموانع المعتبرة عند 
 الفمهاء ولع طبلله )حتى وإن كان مازحا(. 



أن هذا استدالٌل باطل وحجةٌ واهٌة وتعاطؾ مذموم ولٌس فً محله، لمد جعل الشرع  
الحكٌم مخارجاً وسببلً شرعٌة ومحكمة تكفل معالجة هذه المشكبلت التً ٌصنعها إهمال الزوج 

ى أن زوجها طلمها أو االختبلع منه أو ؼٌر ذلن من تارة وؼضبه تارة أخرى، كإلامة البٌنة عل
السبل، فالشاهد أن هللا تعالى لم ٌترن ألحد من خلمه التشرٌع لعباده وال التبدٌل فى دٌنه بل 
أختص به دون خلمه فبل تجد أٌة تضرب أٌة وال حدٌثا ٌخالؾ حدٌثا وال إجماعا ٌضاد مصلحًة 

ِ للمسلمٌن وال نمصا ٌخل دٌنا، ٌمول هللا  ٌِْر َّللاَّ تعالى }أَفَبَل ٌَتََدبَُّروَن اْلمُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َؼ
ٍء{ ]األنعام  [، وٌمول تعالى:1ٕلََوَجُدوا فٌِِه اْختِبَلفًا َكثًٌِرا{ ]النساء :  ًْ ْطَنا فًِ اْلِكتَاِب ِمْن َش }َما فَرَّ

 :ٖ1 .] 
" ألنا رددنا المصلحة إلى حفظ مماصد ٌمول أبو حامد الؽزالً رحمه هللا فً المستصفى:  

الشرع، ومماصد الشرع تعرؾ بالكتاب والسنة واإلجماع، فكل مصلحة كل مصلحة ال ترجع 
إلى حفظ ممصود فهم من الكتاب أو السنة أو اإلجماع وكانت من المصالح الؽرٌبة التً ال تبلبم 

 ن من استحسن فمد شرع "تصرفات الشرع فهً باطلة مطرحة، ومن صار إلٌها فمد شرع كما أ

(ٕٔ22). 
ومن استدالالتهم أن الذمم والمماٌٌس الشرعٌة اختلفت فً هذا العصر، فكان ال بد من  -ج

الذهاب إلى هذا المول مخافةً أن ٌدعً الزوج عدم طبلله زوجته أو تدعً هً العكس. جدٌر 
زوجتن »ولول  بالذكر أن الزواج لدًٌما لم ٌكن بعمد رسمً وكان بإٌجاب ولبول وشهادٌن،

 ، واستحدث بعد ذلن الوثابك والتسجٌل فً المحكمة وذلن لما خربت الذمم.«ولبلت
 الجواب عنه من وجوه: 

ًٌّا؛ فإنهُ ال ٌتؽٌّر بتؽٌر   ّنِ حكًما شرع األول: أن ما لُِطَع بالّشرعِ ثبوتُهُ، أو كان على ؼلبة الظَّ
جملة األحكام الّشرعٌّة الثّابتة بالكتاب والسُّنَّة األزمان وال ٌتبّدل بتبدل الذمم والطباع، وهذا من 

ومنها حكم الطبلق الذي ملّكه هللاُ تعالى للزوج. فالّشرٌعة ال تدور َمَع َدَوراِن شهواِت النّاس 
 واحتٌاجاتِهم المحضِة، وإنّما تتجّدد بتجّدِد النّظِر فً النّصوص الّشرعٌّة واالستنباِط منها.

نبذ؛ ألن مبناها لٌس على زماٍن أو مكاٍن أو عرٍؾ أو حاٍل معٌن، فتثبت بذلن الفتوى حٌ
وهنان من الفتاوى ما تكون مبنٌة على عرٍؾ معٌن أو معنى معٌن، أو فً حاٍل معٌنة، فإذا 
تؽٌرت هذه األحوال واألعراؾ، تؽٌرت األحكام، وبالتالً تتؽٌر الفتوى إلى ما ٌناسب حال 

 نهم ومكانهم بما ال ٌخالؾ النصوص الشرعٌة.الناس واحتٌاجهم، وأعرافهم، وزما
لال اإلمام الشاطبً رحمه هللا تعالى: "فاعلم أّن ما جرى ذكره هنا من اختبلؾ األحكام عند 
اختبلؾ العوابد؛ فلٌس فً الحمٌمة باختبلٍؾ فً أصل الخطاب؛ ألّن الّشرع موضوع على أنّه 

التّكلٌؾ كذلن؛ لم ٌحتج فً الّشرع على مزٌد، دابم أبدي لو فُرض بماء الّدنٌا من ؼٌر نهاٌة، و
ٍ ٌحكم به علٌها؛  ًّ وإنّما معنى االختبلؾ أّن العوابد إذا اختلفت َرَجَعت كلُّ عادةٍ إلى أصٍل شرع
كما فً البلوغ مثبلً، فإن الخطاب التّكلٌفً مرتفع عن الصبً ما كان لبل البلوغ، فإذا بلػ ولع 

بل البلوغ، ثّم ثبوته بعده لٌس باختبلؾ فً الخطاب، وإنّما ولع علٌه التكلٌؾ. فسموط التّكلٌؾ ل
 .(21ٕٔ)االختبلؾ فً العوابد والّشواهد"

الثانً: أنه ال ٌجوز ترن النصوص المرآنٌة واألحادٌث النبوٌة الصحٌحة الصرٌحة 
وإجماعات السلؾ لرنا بعد لرن، لوالً وعمبلً وفُتٌا لمجرد احتماالت ومخاوؾ من تصرؾ 

 راد الذٌن ٌتجرإون على الشرٌعة وأحكامها وعلى هدم زٌجاتهم وبٌوتهم. بعض األف
لال ابن المٌم رحمه هللا: "فصل: فً تحرٌم اإلفتاء والحكم فً دٌن هللا بما ٌخالؾ النصوص، 
وسموط االجتهاد والتملٌد عند ظهور النص وذكر إجماع العلماء على ذلن، لال هللا تعالى: )َوَما 

َ  َكاَن ِلُمْإِمنٍ  ٌََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمن ٌَْعِص َّللاَّ ُ َوَرسُولُهُ أَْمًرا أَن ٌَُكوَن لَُهُم اْلِخ َواَل ُمْإِمنٍَة إِذَا لََضى َّللاَّ

                                                             

 ٖٔٔ- ٖٓٔ/ٔ( المستصفى ٕ)
 
 الموافمات للشاطبً( ٔ)



ِبٌنًا(.]األحزاب: [. و ذكر رحمه هللا جملة من األدلة من الكتاب َٖٙوَرسُولَهُ فَمَْد َضلَّ َضبَلاًل مُّ
 .(25ٕٔ)الصحابة رضوان هللا علٌهم"والسنة واأللوال المولوفة على 

الثالث: ال ٌنبؽى للزوجٌن أن ٌتؽافبل عن عظم جناٌة الكذب فً هذا الباب، ألن كذب الزوج 
ٌعنً استمتاعه بالفرج الحرام، وكذب الزوجة فٌه استحبلل مال زوجها بؽٌر حك وهللا تعالى 

ُ كُبلًّ ِمْن َسعَتِهِ  لَا ٌُْؽِن َّللاَّ ٌَتَفَرَّ ُ َواِسعًا َحِكًٌما{ ]النساء :  ٌمول }َوإِْن   [.َٖٓٔوَكاَن َّللاَّ
الرابع: إذا كانت الذمم لد خربت فى هذا الزمان فهل ٌؤمنون التبلعب فً األوراق الموثمة 
والتزوٌر فٌها، وهل ٌؤمنون الكذب عند الماضً وإحضار رجاٍل ال ٌتورعون عن شهادة الزور 

 شٌب منه الرإوس.؟ ومن تتبع مثل هذا فً زماننا سٌجد ما ت
إكثار األزواج ألفاظ الطبلق الشفوٌة التً ٌندفعون إلٌها بسبب ضؽوط الحٌاة بدون إرادة  -د

الطبلق الحمٌمً، ولبول كثٌر منهم أدنى المبررات الفمهٌة التً تمضً بعدم احتساب لفظ الطبلق 
 ب أو حتى مزاح.الشفوي طبللاً شرعٌاً. فهل ٌعمل أن ٌنهدم هذا البنٌان بكلمة فً ساعة ؼض

الجواب عنه: أنه استدالل سالط، عاٍر عن البرهان، فإن الزوج الذى ٌطلّك إما أنه مالن للفظ 
أو  (1ٕٓٔ)الطبلق، لادر على منعه، كامل األهلٌة عند النطك به، وإما أن ٌكون مؽلوباً علٌه بإكراه

 ؼضب شدٌد أو ذهاب عمل، أو ؼٌر ذلن. 
وال ثالث لهاتٌن الحالتٌن، فإن كانت األولى ولع طبلله وتحمل تبٌعات فعله كبالى 
التصرفات التى تصدر منه كالبٌع والهبة والزواج، فالّشرع ال ٌدور َمَع َدَوراِن أهواء الّناس 
وأمزجتهم وشهواتهم، وال ٌتنّزل على كل ما تركن إلٌهم نفوسهم. أما إن كانت الثانٌة فهذا ال ٌمع 

 طبلله فى أصح لولى العلماء. 
ع بعض الناس فً الطبلق، واستعجال بعض الرجال  هذا وٌنبؽً أن ٌعلم أن العجلة فً تسرُّ
د خصام، أوَ  نزاع، أو  فً إطبلق لفظ الطبلق على امرأته من ؼٌر أناءة فً األمور، لمجرَّ

رها فً بعض األمور، اختبلٍؾ فى وجهة نظر، أوعدم لٌام المرأة بشًء من الواجبات، أو تمصٌ
ع فٌطلِّك المرأة ألتفه األسباب وأحمرها، ولسبب ال ٌستحك  ٌإّدِي ببعض الحممى إلى أن ٌتسرَّ
ق أسرته، وٌشتِّت أوالَده، لماذا ؟ لبعض األمور التً ٌمكن  ً من ذلن، فٌهدم بٌته، وٌفّرِ شٌبا

َمْرأَةَ ُخِلمَْت ِمْن ِضلَعٍ لَْن تَْستَِمٌَم لََن َعلَى َطِرٌمٍَة فَإِْن تبلفٌها والصبر علٌها، ٌمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص " إِنَّ الْ 
اْستَْمتَْعَت بَِها اْستَْمتَْعَت بَِها َوبَِها ِعَوٌج َوإِْن ذََهْبَت تُِمٌُمَها َكَسْرتََها َوَكْسُرَها َطبَللَُها"
، ولال: (1ٕٔٔ)

ًَ ِمْنَها آَخَر"اَل ٌَْفَرْن ُمْإِمٌن ُمْإِمنَةً إِْن َكِرهَ ِمْنهَ  ا ُخلُمًا َرِض
، ولال:" ثبََلٌث ِجدُّهُنَّ ِجدٌّ (1ٕٕٔ)

ْجعَةُ" َوَهْزلُُهنَّ ِجدٌّ النَِّكاُح َوالطَّبَلُق َوالرَّ
(ٕٔ1ٖ) "(ٕٔ1ٗ) 

                                                             

  55ٔ/ٕ( إعبلم المولعٌن ٕ )
(طبلق المكره ال ٌمع فً لول جماهٌر أهل العلم منهم عمر بن الخطاب رضً هللا عنه، ولول علً بن أبً 1ٕٓٔ)

طالب رضً هللا عنه، ولال به من الصحابة: عبد هللا بن عمر، وعبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن الزبٌر رضً 
به أفتى مجاهد وطاوس بن كٌسان، وعطاء بن أبً رباح، وهو مذهب المالكٌة والشافعٌة هللا عن الجمٌع، و

والحنابلة والظاهرٌة وأهل الحدٌث رحمةُ هللا علٌهم: أن من أكره وتحممت فٌه شروط اإلكراه أنه ال ٌحكم 
الكتاب: فإنه سبحانه بطبلله، وال ٌحتسب بتلن الطلمة، واستدلوا بدلٌل الكتاب والسنة والعمل؛ أما دلٌلهم من 

لى وتعالى لال: }إاِلَّ َمْن أُْكِرهَ َوَلْلبُهُ ُمْطَمبِنٌّ بِاإِلٌَماِن{ ووجه الداللة من هذه اآلٌة الكرٌمة: أن هللا سبحانه وتعا
أسمط عن المكره الردة بالمول، وهً لفظٌ من األلفاظ، وأعظم ما ٌتلفظ به الردة، لال اإلمام ابن العربً وؼٌره 

مة التفسٌر: إن هذه اآلٌة الكرٌمة أصٌل فً إسماط مإاخذة المكره فً كل ما ٌمول وٌفعل، فإذا كانت الردة من أب
ال تمع وللبه مطمبٌن باإلٌمان، فمن باب أولى ؼٌرها من األلفاظ، وعلى هذا فاآلٌة الكرٌمة واضحة الداللة على 

لمرآن، فإن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال فً حدٌث ابن عباس رضً أن المكره ال ٌإاخذ بموله، وجاءت السنة تإكد ما دل علٌه ا
هللا عنهما عند ابن ماجة والحاكم وصححه ؼٌر واحٍد من العلماء: )إن هللا وضع ألمتً(، وفً رواٌٍة: )ُرفع عن 

فدل أمتً الخطؤ والنسٌان وما استكرهوا علٌه( وفً هذا دلٌل على أن هللا وضع ورفع عن المكره المإاخذة، 
على أنه إذا طلك ال ٌنفذ طبلله، وأكدوا هذا بما جاء فً حدٌث عابشة رضً هللا عنها أن النبً صلى هللا علٌه 

 وسلم لال: )ال طبلق فً إؼبلق(، رواه اإلمام أحمد وأبو داود بسنٍد حسن.
 (. من حدٌث ابً هرٌرة.1ٙٗٔ( صحٌح مسلم: )1ٕٔٔ)
 (.5ٙٗٔ( صحٌح مسلم)1ٕٕٔ)
 من حدٌث أبً هرٌرة.( 1ٗٔٔ( صحٌح مسلم)1ٖٕٔ)



أن اإلسبلم ٌعمل دوما على حفظ تماسن األسرة واستمرارها وتماسكها إلى ألصى درجة -هـ
 ه هللا آٌة من آٌاته.ممكنة حتى تتحمك الؽاٌة من الزواج الذى جعل

 وجوابه من وجهٌن: 
األول: ال ٌختلؾ مسلمان على أن هذا الممصد محمود، مرؼب فٌه، بل تحصٌله واجب فً 
الجملة، مجمع علٌه من األمة سلفاً وخلفا. ألن المرآن الكرٌم والسنة المطهرة كبلهما حث الزوج 

لطبلق رؼم كونه حبلالً إال أنه على إمسان الزوجة والصبر على أذاها وتحمل ذلن منها؛ وا
بؽٌض إلى هللا تعالى لما فٌه من تشرٌد أسرةٍ وتشتٌت شمٍل وتعرٌض لفتنٍة، وما شرعه هللا عز 
وجل إال رحمة بعباده وتوسعة علهم حٌن تستعصً الحٌاة الزوجٌة وٌستحٌل دوامها على ما 

 ٌحبه هللا وٌرضاه.
بلق وإعطاء الزوج الحك فً إنهاء العبللة الثانً: ال ٌتعارض هذا الممصد مع تشرٌع الط

الزوجٌة، وهذا الحك له وحده ال ٌشاركه فٌه ؼٌره إال فً مواضع محصورة ومستثناه تمدم 
 ذكرها.
ٌمول ابن عاشور رحمه هللا: "ولد ٌعرض من تنافر األخبلق وتجافٌها ما ال ٌطمع معه فً  

ه الصحبة، لببل تنملب سبب شماق وعداوة تكوٌن هذه العبللة فاحتٌج إلى الطبلق للتخلص من هذ
 . (1ٕ٘ٔ)فالتخلص لد ٌكون مرؼوباً لكبل الزوجٌن"

لال اإلمام الشاطبً رحمه هللا فً كتابه "الموافمات": "أدلة الشرٌعة ال تتعارض فً نفس  
األمر، ولذلن ال تجد البتة دلٌلٌن أجمع المسلمون على تعارضهما، بحٌث وجب علٌهم الولوؾ، 

 .(1ٕٙٔ)لكن لد ٌمع التعارض فً فهم الناظرٌن"
فَإِذَا بَلَْؽَن أََجلَُهنَّ فَؤَْمِسكُوهُنَّ أن اإلشهاد على الطبلق ضروري، ٌمول هللا تعالى:} -و

[، وال ٌتم الطبلق إال به ٕبَِمْعُروٍؾ أَْو فَاِرلُوهُنَّ بَِمْعُروٍؾ َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُْم{]الطبلق:

 لحماٌة األسرة من االنهٌار بفعل بعض األهواء والنزوات الشخصٌة التى ال تستند إلى العمل.
 وجواب ذلن من وجهٌن: 

 . (12ٕٔ)األول: أنه أجمع العلماء على عدم وجوب اإلشهاد فً الطبلق

                                                                                                                                                                               

 هـ  ٖٕٗٔ( من خطبة للشٌخ عبد العزٌز آل الشٌخ سنة ٔ )
 .25ٖ/ٕ( التحرٌر والتنوٌر:ٔ)
 .2ٕٔ/ٗ(الموافمات فً أصول الشرٌعة، 1ٕٙٔ)
(علم أن جمهور أهل العلم ٌذهبون إلى عدم اشتراط اإلشهاد على الطبلق لولوعه ، بل وٌنملون اإلجماع 12ٕٔ)

 .الشوكانً رحمه هللا تعالى وؼٌره ، و إن اختلفوا فً استحبابه من عدمه على لولٌنعلى هذا كما فعل اإلمام 
وذهب آخرون منهم ابن عباس وعمران بن حصٌن وعطاء و الضحان و السدي وابن حزم و من المعاصرٌن 

 . العبلمة أحمد شاكر و اإلمام األلبانً و ؼٌرهم من العلماء إلى اشتراط اإلشهاد فً الطبلق ووجوبه
ًُّ إِذَا َطلَّْمتُُم النَِّساَء  : هو لول هللا عز وجل فً سورة الطبلق -الثانً  –وعمدة المابلٌن بهذا المول  }ٌَا أٌََُّها النَِّب

َ َربَّكُْم اَل تُْخِرُجوهُنَّ ِمْن بٌُُوتِِهنَّ َواَل  ةَ َواتَّمُوا َّللاَّ تِِهنَّ َوأَْحُصوا اْلِعدَّ ٌَؤْتٌَِن بِفَاِحَشٍة ُمبٌَِّنٍَة ٌَخْ فََطلِّمُوهُنَّ ِلِعدَّ ُرْجَن إاِلَّ أَْن 
َ ٌُْحِدُث بَْعَد  ِ فَمَْد َظلََم نَْفَسهُ اَل تَْدِري لَعَلَّ َّللاَّ ِ َوَمْن ٌَتَعَدَّ ُحُدوَد َّللاَّ فَإِذَا بَلَْؽَن أََجلَُهنَّ  (ٔ) ذَِلَن أَْمًراَوتِْلَن ُحُدوُد َّللاَّ

ِ ذَِلكُْم ٌُوَعُظ بِِه َمنْ فَؤَْمِسكُوهُنَّ بَِمْعُروٍؾ   َكاَن أَْو فَاِرلُوهُنَّ بَِمْعُروٍؾ َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُْم َوأَلٌُِموا الشََّهاَدةَ ّلِلَّ
َ ٌَْجعَْل لَهُ َمْخَرًجا]الطبلق: ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َوَمْن ٌَتَِّك َّللاَّ  [.ٕ-ٌُْٔإِمُن بِاّللَّ

اد فً هذه اآلٌة عابد على الطبلق و الرجعة معاً ، و لال ؼٌرهم بل هو عابد على األمر فمالوا أن األمر باإلشه 
 . بالرجعة ، ومن ثم اختلفوا فً داللة هذا األمر فمن لابل أنه للوجوب ، ومن أو للندب ، أو لئلرشاد

  :ل( : " لوله: }وأشهدوا ذوي عدل منكم{ فٌه ثبلثة ألوا ٔٙٗ/  ٘فً تفسٌره ) السمعانً لال
 .أحدها: أن اإلشهاد واجب فً الطبلق والرجعة بظاهر اآلٌة

والمول الثانً: أن اإلشهاد ٌجب فً الرجعة وال ٌجب فً المفارلة وهو أحد لولً الشافعً رضً هللا عنه وهو 
 .لول طاوس من التابعٌن

م، وهو لول آخر الشافعً والمول )الثالث( : أنه ٌندب إلى اإلشهاد فً الرجعة، وال ٌجب، وعلٌه أكثر أهل العل
 رحمه هللا علٌه " ا.هـ



                                                                                                                                                                               

( : " َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُْم: على الرجعة، ولٌل: ٔ٘ٗفً نٌل المرام من تفسٌر آٌات األحكام ) المنوجً ولال
ا إِذا واألمر للندب كما فً لوله: }َوأَْشِهُدو .على الطبلق، ولٌل: علٌهما لطعا للتنازع وحسما لمادة الخصومة

 [.1ٕٕتَباٌَْعتُْم{ ]البمرة: 
ولٌل: إنه للوجوب. وإلٌه ذهب الشافعً.لال: اإلشهاد واجب للرجعة مندوب إلٌه فً الفرلة، وإلٌه ذهب أحمد بن 

وفً لول للشافعً: إن الرجعة ال تفتمر إلى اإلشهاد كسابر الحموق. وروي نحو هذا عن أبً حنٌفة   حنبل،
 وأحمد" ا.هـ

ً ، بل إن السورة بؤكملها باسم الطبلق ، و الظاهر من  سٌاق اآلٌات أن األمر عابد على الطبلق و الرجعة معا
 . فهً بٌان ألحكامه و مسابله . وال ٌضر أن ٌكون األمر باإلشهاد عابد على األمرٌن معاً 

د ذكر اإلمسان "}وأشهدوا ذوي عدل{ منكم ظاهر ولوع هذا األمر بع : (5ٖٓ / 1ٕ)  التحرٌر و التنوٌر لال فً
أو الفراق، أنه راجع إلى كلٌهما ألن اإلشهاد جعل تتمة للمؤمور به فً معنى الشرط لئلمسان أو الفراق ألن هذا 

 .العطؾ ٌشبه المٌد وإن لم ٌكن لٌدا وشؤن الشروط الواردة بعد جمل أن تعود إلى جمٌعها
ون اإلشهاد على المراجعة وعلى وظاهر صٌؽة األمر الداللة على الوجوب فٌتركب من هذٌن أن ٌك  

بت الطبلق واجبا على األزواج ألن اإلشهاد ٌرفع أشكاال من النوازل وهو لول ابن عباس وأخذ به ٌحٌى بن 
بكٌر من المالكٌة والشافعً فً أحد لولٌه وابن حنبل فً أحد لولٌه وروي عن عمران بن حصٌن وطاوس 

 ". "اإلشهاد المؤمور به اإلشهاد على المراجعة دون بت الطبلقوإبراهٌم وأبً لبلبة وعطاء. ولال الجمهور: 
كثٌر من المفسرٌن ، وإلٌن  –أي أن األمر باإلشهاد عابد على الطبلق و الرجعة  –واختار هذا المول   

وأنا أنمل كبلمهم أن األمر هنا عابد على الطبلق و الرجعة معاً ، وأعرؾ  –بعضاً من ألوالهم فً هذه المسؤلة 
منهم من ٌمول بؤن داللة األمر هنا لٌست للوجوب ولهم لول آخر فً حكم التطلٌك بدون اإلشهاد ، فاعرؾ  أن

 ً  : - هذا ، ألن المراد من نمل ألوالهم تؤٌٌد المول بؤن األمر عابد على الطبلق و الرجعة معا
 ." أٌتهما اختار الزوج( : " أمر باإلشهاد على الرجعة والفرلة  ٖٓ٘/٘فً أحكام المرآن ) الجصاص لال
 ."( :" لَْوله: }َوأْشهدُوا ذَوي عدل ِمْنكُم{ ٌَْعنًِ: على الطَّبَلق والمراجعةٕٓٗ/ٗفً تفسٌره ) ابن أبً زمنٌن ولال
 ." ( :" }َوأَْشِهدُوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُْم{ على الرجعة والفراق ٖٖ٘/  5فً تفسٌره )  الثعلبً لال
جعة أو الفراق2ٓٔٔ)فً تفسٌره  الواحدي لال  ." ( :" على الرَّ
 ." ( : " على الرجعة والفراق. أمر باإلشهاد على الرجعة وعلى الطبلقٓ٘ٔ/1فً تفسٌره ) البؽوي لال

 ." : "}َوأَْشِهُدوا { : ٌعنى عند الرجعة والفرلة جمٌعا (٘٘٘/ٗ) الكشاؾ لال فً
 ." ن: أشهدوا على الطبلق، أو المراجعة( :" لال المفسرو52ٕ/ ٗفً زاد المسٌر ) ابن الجوزي لال
( : " }وأشهدوا{ أي على المراجعة أو المفارلة }ذوي عدل{ أي مكلفٌن 1ٗٔ/ٕٓفً نظم الدرر ) البماعً لال

 ." حرٌن ثمتٌن ٌمظٌن }منكم{ أي مسلمٌن وهو أمر إرشاد مندوب إلٌه
 ." عند الطبلق وعند المراجعة " (5ٖٔ /1) السٌوطً: لال

( فً مسؤلة اإلشهاد على الرجعة : " ومن األدلة على عدم الوجوب : أنه لد ولع ٖٓٓ/ ٙانً: )لال الشوك
اإلجماع على عدم وجوب اإلشهاد فً الطبلق ، كما حكاه الموزعً فً تٌسٌر البٌان ، والرجعة لرٌنته ، فبل 

 ٌجب فٌها ، كما ال ٌجب فٌه " انتهى من "نٌل األوطار".
 ." ( :"عند الرجعِة والفرلة لطعا للتنازع وهذ أمُر ندبٍ ٕٔٙ/ 1ره )فً تفسٌ أبو السعود لال
( : " َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُْم عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرلة إن ٖٖٓ/ ٗٔفً روح المعانً ) األلوسً لال

 ." اخترتموها تبرٌا عن الرٌبة ولطعا للنزاع، وهذا أمر ندب
ْشِهدُوا{ على طبللها ورجعتها }ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُْم{ أي: رجلٌن مسلمٌن عدلٌن، ألن فً (: "}َوأَ 1ٙ5السعدي) لال

 . اإلشهاد المذكور، سًدا لباب المخاصمة، وكتمان كل منهما ما ٌلزمه بٌانه"
(: 1ٓفً كتابه " نظام الطبلق فً اإلسبلم " )صفحة: –رحمه هللا تعالى  – أحمد شاكر لال الشٌخ  

سٌاق اآلٌتٌن أن لوله تعالى } َوأَْشِهدُوا { راجع إلى الطبلق و إلى الرجعة معا و األمر للوجوب ، الظاهر من 
إال بمرٌنة ، و اللرٌنة هنا تصرفه عن  -كالندب -ألنه مدلوله الحمٌمً ، و ال ٌنصرؾ إلى ؼٌر الوجوب 

وهو أحد  -بً ٌموم به الرجل الوجوب . بل المرابن هنا تإٌد حمله على الوجوب : ألن الطبلق عمل استثنا
وحده، سواء أوافمته المرأة أم ال ، كما أوضحنا ذلن مراراً ، وتترتب علٌه حموق للرجل لبل  –طرفً العمد 

المرأة ، وحموق للمرأة لبل الرجل ، وكذلن الرجعة ، وٌخشى فٌهما اإلنكار من أحدهما ، فإشهاد الشهود ٌرفع 
حمه لبل اآلخر . فمن أشهد على طبلله فمد أتى بالطبلق على الوجه المؤمور احتمال الجحد ، وٌثبت لكل منهما 

به ، ومن أشهد على الرجعة فكذلن ، ومن لم ٌفعل فمد تعدى حد هللا الذي حده له فولع عمله باطبل ال ٌترتب 
 1ٕ) ج  وهذا الذي اخترناه هو لول ابن عباس . فمد روى عنه الطبري فً التفسٌر . علٌه أي أثر من آثاره

َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُْم }(، لال : " إن أراد مراجعتها لبل أن تنمضً عدتها أشهد رجلٌن ، كما لال تعالى1ص
. وهو لول عطاء أٌضا . فمد روى عنه عبد الرزاق وعبد بن حمٌد لال : " النكاح  " { عند الطبلق وعند الرجعة

( و  ٕٖٕص  ٙة بالشهود " نمله السٌوطً فً الدر المنثور ) ج بالشهود ، والطبلق بالشهود ، والمراجع



                                                                                                                                                                               

(. وكذلن هو لول السدي . فمد روى عنه الطبري لال فً ٙ٘ٗص  ٖالجصاص فً أحكام المرآن بمعناه )ج 
 لوله : } َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُْم { : " على الطبلق و الرجعة ". انتهى.

بواسطة كتاب الشٌخ أحمد شاكر ( : " فإن راجع و لم ٌشهد فلٌس  ٕٔ٘ص  ٓٔفً المحلى )ج  ولال ابن حزم 
ا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُْم { مراجعا لمول هللا تعالى } َفإِذَا َبلَْؽَن أََجلَُهنَّ َفؤَْمِسكُوهُنَّ بَِمْعُروٍؾ أَْو فَاِرلُوهُنَّ بَِمْعُروٍؾ َوأَْشِهُدو

واإلشهاد ، فبل ٌجوز إفراد بعض ذلن عن بعض ، وكل من طلك  ولم ٌُفرق عز وجل بٌن المراجعة و الطبلق
متعدٌا لحدود هللا تعالى ، ولال رسول هللا صلى هللا علٌه  -ولم ٌشهد ذوى عدل ، أو رجع ولم ٌشهد ذوى عدل : 

 ." وسلم " من عمل عمبل لٌس علٌه أمرنا فهو رد
 فإن لال لابل أن اإلجماع لد نمل على خبلؾ هذا ؟

( 1ٕٙٔا إجماع مدعى ! وكم من إجماع سٌك بدون بٌنة وال برهان، وبرهان ذلن ما رواه أبو داود )ٌمال : هذ
( عن جعفر بن سلٌمان الضبعى عن ٌزٌد الرشن عن مطرؾ بن عبد هللا بن الشخٌر: " ٕٕ٘ٓوكذا ابن ماجه )

 : على رجعتها فمالسبل عن الرجل ٌطلك امرأته ثم ٌمع بها ولم ٌشهد على طبللها وال عمران بن حصٌن أن
 ." طلمت لؽٌر سنة وراجعت لؽٌر سنة ، أشهد على طبللها وعلى رجعتها وال تعد "

 .للت: وهذا إسناد صحٌح على شرط مسلم (:2ٕٓلال الشٌخ األلبانً رحمه هللا فً إرواء الؽلٌل )
 .عمران بن حصٌن به ( : أخبرنا الثمفى عن أٌوب عن دمحم عنٕ/2/22وله طرٌك أخرى ، فمال ابن أبى شٌبة )

 .( من طرٌك لتادة وٌونس عن الحسن وأٌوب عن ابن سٌرٌن به2ٖٖ/2وأخرجه البٌهمى )
 للت: وهو منمطع ألن دمحم بن سٌرٌن لم ٌسمع من عمران بن حصٌن " انتهى

، عنٗٗٗ/ٖٕوما فً تفسٌر الطبري ) ًّ ، لال: ثنا أَبو صالح، لال: ثنً معاوٌة، عن عل ًّ  ابن ( : "حدثنً عل
إن أراد مراجعتها لبل أن تنمضً عدتها، أشهد رجلٌن كما لال هللا )َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُْم( عند  ) :عباس، لال

 ". الطبلق وعند المراجعة
( حدثنا أبو بكر لال: نا أبو معاوٌة، عن عبٌد هللا بن عمر، عن نافع، عن 5ٓٓٗٔوما فً مصنؾ ابن أبً شٌبة )

 ببس ما صنع". ابن عمر:" َسنَةً، فمال [ٖ]الزبٌر طلك امرأته فلم ٌعلنها ابن عمر، أن ابن
ٌِْبر عن2225ٔوما فٌه أٌضاً ) ان ( "حدثنا أبو بكر لال : نا ٌحٌى بن عبد الملن بن أبً َؼنٌَِّةَ عن ُجَو حَّ فً  الضَّ

 ا عند الطبلق و الرجعة".أُِمُروا أن ٌُْشِهُدو ) : لوله : } َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُْم { لال
لال:"الفرلة ، و الرجعة  عطاء ( حدثنا أبو بكر لال :نا وكٌع عن سفٌان عن ابن جرٌج عن221ٔٔوفٌه )
 ". بالشهود
أن شرٌحا  ( حدثنا أبو بكر لال: نا وكٌع، عن سفٌان، عن لٌس بن مسلم، عن دمحم بن المنتشر،"5ٓٓ٘ٔوفٌه )

 ذلن علٌه". فعابوا مضت عدتها،طلك امرأته، فكتمها الطبلق حتى ان
السدّي، فً لوله: )َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل  ( : حدثنا أحمد، لال: ثنا أسباط، عن ٗٗٗ/  ٖٕوما فً تفسٌر الطبري )

ٌمول:  عطاء ( : " ولال ابن جرٌج: كان٘ٗٔ/ 1على الطبلق والرجعة"، فً تفسٌر ابن كثٌر ) ِمْنكُْم( لال:"
ال ٌجوز فً نكاح وال طبلق وال رجاع إال شاهدا عدل، كما لال هللا، عز  منكم{ لال:"}وأشهدوا ذوي عدل 

 وجل، إال أن ٌكون من عذر".
ً وٌدل علٌه : خطورة الطبلق و المترتب علٌه فئلن كان بناء هذه األسرة    ومما ٌإٌد هذا الرأي أٌضا

فً الشرٌط الثامن من سلسلة  األلبانً ل اإلماملا : مفتمر إلى اإلشهاد فإن افتمار هدمها إلى هذا أولى و أجدر
"ال ٌرتاب عالل فً أن الطبلق بالنسبة للنكاح هو كالهِدم بالنسبة للبناء، فإنسان ٌبنً دارا ثم  : الهدى و النور

ٌهدمها، ٌبنً دارا ٌنفك علٌها أموال طابلة وأولات عدٌدة وو تكالٌؾ ثم ما إذا أراد هدمها ، هدمها بساعة من 
، الهِدم أصعب من البناء، ألنه ٌضٌع على اإلنسان جهود كثٌرة وكثٌرة جداً، النِكاح هو بناء ألسرة حٌنما نهار

 -صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم–ٌتزوج المسلم فإنما ٌضع األساس إللامة أسرة مسلمة، وكلنا ٌعلم لول الرسول 
ٌه الشهود العدول فبل ٌعتبر نكاحاً شرعٌاً، وهو بناء، : ) ال نكاح إال بولً وشاِهَدْي عدل ( فؤي نكاح لم ٌتحمك ف

فالطبلق الذي للنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء، العمل والنظر السلٌم ٌإٌد أن ٌشترط فٌه 
َ َسِمٌٌع َعِلٌمٌ  َوإِْن َعَزُموا الطَّبَلَق فَإِنَّ ( : -عّز وجلّ –اإلشهاد، ومعنى ذلن أن إنساناً ما لرر وعزم كما لال  ،  ) َّللاَّ

ً وهذه الشروط هً فً الوالع كالعرللة  عزم على الطبلق ، ولكن هذا الطبلق وضع له الشارع الحكٌم شروطا
ٌترتب من وراءه هدم األسرة، فمال أن السُّنّـة اإلشهاد، فكؤن  -كما للنا–لمنع ولوع هذا الطبلق، ألن الطبلق 

عزمت على الطبلق وأردت تنفٌذه فؤتً بشاهدٌن، كما إذا أردت أن تنكح فخذ  الشارع الحكٌم ٌمول للمطلك: لو
 ]..[ الولً وأتً بشاهدٌن، وإال فبل نكاح لن" انتهى.

سد لباب  إذن فإن اإلشهاد على الطبلق فٌه سد باب على المتبلعبٌن بحموق زوجاتهم ، وفٌه  
كبلم العبلمة السعدي . و فٌه االبتعاد عن الرٌبة  المخاصمة، وكتمان كل منهما ما ٌلزمه بٌانه ، كما سبك من

 ولطع للمنازعة ، كما سبك من كبلم األلوسً و ؼٌره.
( استحباب اإلشهاد، ونالش من لال ٔٙٔفً كتابه )الجامع فً أحكام الطبلق( )ص  عمرو سلٌم ورجح الشٌخ 

بترن اإلشهاد باطل ال دلٌل علٌه، المول ببطبلن الطبلق والرجعة  بوجوبه، ثم أبطل المول باشتراطه، ولال:



الثانً: ولع فً عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص بعض لضاٌا الطبلق ولم ٌثبت ولو فً واحدة منها األمر 
 باإلشهاد وفٌما ٌلى نورد بعضاً منها: 

ركانة بن عبد ٌزٌد أخو بنً  عن ابن عباس، لال: " طلك، (11ٕٔ)أخرج اإلمام أحمد 
المطلب امرأته ثبلثا فً مجلس واحد، فحزن علٌها حزنا شدٌدا، لال: فسؤله رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " 
كٌؾ طلمتها؟ " لال: طلمتها ثبلثا، لال: فمال: " فً مجلس واحد؟ " لال: نعم لال: " فإنما تلن 

جبا لسؤل رسول هللا ركانة: هل أشهدت على واحدة فؤرجعها إن شبت " فلو كان اإلشهاد وا
 طبلق امرأتن ؟. إذ إنه ال ٌإخر البٌان عن ولت الحاجة. 

وؼٌره من حدٌث عبد هللا بن عمر، أنه طلك امرأته وهً  ،(15ٕٔ)وأخرج مسلم 
 حابض، فسؤل عمُر النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال: " مره فلٌراجعها، ثم لٌطلمها طاهرا أو حامبل " 

 ث روى بؤلفاظ ورواٌات كثٌرة ولم ٌثبت فٌها أمره البن عمر باإلشهادوالحدٌ 
وؼٌره: " أَنَّ ِرفَاَعةَ ْبَن ِسْمَواٍل َطلََّك اْمَرأَتَهُ تَِمٌَمةَ بِْنَت َوْهٍب فًِ َعْهِد ، وفً الموطؤ 

ْحمَ  ِه َوَسلََّم ثبََلثًا فَنََكَحْت َعْبَد الرَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ بٌِِر فَاْعتََرَض َعْنَها فَلَْم ٌَْستَِطْع َرسُوِل َّللاَّ ِن ْبَن الزَّ
ُل الَِّذي َكاَن َطلَّمََها فَذَكَ  َر ذَِلَن ِلَرسُوِل أَْن ٌََمسََّها فََفاَرلََها فَؤََراَد ِرفَاَعةُ أَْن ٌَْنِكَحَها َوُهَو َزْوُجَها اأْلَوَّ

ٌِْه َوَسلََّم فَنََهاهُ عَ  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ٌْلَةَ "َّللاَّ ْن تَْزِوٌِجَها َولَاَل اَل تَِحلُّ لََن َحتَّى تَذُوَق اْلعَُس
(ٕٔ5ٓ) . 

وؼٌره أن عمرو بن حزم طلك الؽمٌصاء، فنكحها رجل، فطلمها  ،(5ٕٔٔ)وأخرج أحمد 
لبل أن ٌمسها، فؤتت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تسؤله أن ترجع إلى زوجها األول، فمال: "حتى ٌذوق اآلخر 

 من عسٌلتها".
وؼٌره أن ابنة الجون، لما أدخلت على رسول هللا صلى هللا  ،(5ٕٕٔ)وأخرج البخاري  

منها، لالت: أعوذ باهلل منن، فمال لها: "لمد عذت بعظٌم، الحمً بؤهلن" فطلمها  علٌه وسلم ودنا
 رسول هللا ولم ٌشهد. 

وؼٌره عن عبد هللا بن عمر، لال: كانت تحتً امرأة أحبها،  ،(5ٖٕٔ)وأخرج أحمد  
، إن عند عبد وكان عمر ٌكرهها، فؤمرنً أن أطلمها، فؤبٌت، فؤتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: ٌا رسول هللا

                                                                                                                                                                               

وعلى تمدٌر أن األمر فً اآلٌة ٌمتضً الوجوب، فمخالفته ال تبطل أثر الطبلق وال المراجعة، والدلٌل على ذلن: 
أن هللا سبحانه لد أمرنا فً الطبلق باستمبال النساء فً عدتهن فً طهر لم ٌجامعها فٌه زوجها، فلما خالؾ ابن 

ـ هذا األمر وطلك امرأته وهً حابض، أجازه النبً ملسو هيلع هللا ىلص، كما تمدم تمرٌره، فهو لد خالؾ  عمر ـ رضً هللا عنهما
األمر الوارد فً آٌة الطبلق، ولم ٌمنع هذا من أن ٌحسب علٌه طلمة، فكذلن هو الحال بالنسبة لمن خالؾ األمر 

 فً اإلشهاد. اهـ.
اض وجوب اإلشهاد، فإن هذا ال ٌعنً اشتراطه بحٌث ال ٌمع ؛ فإنه على افتر-وهللا أعلم-وهذا هو الصواب 

فإذا للنا: إنه واجب، فمعنى ذلن  (:1ٕٓ/ٕفً )الممدمات الممهدات()ص ابن رشد أبو الولٌد الطبلق إال به! لال
أنه ٌكون بتركه آثما لتضٌٌع الفروج وما ٌتعلك بذلن، من ؼٌر أن ٌكون ذلن شرطا فً صحة الطبلق والرجعة. 

  اهـ.
( بعد أن تعرض للخبلؾ فً الوجوب أو 5ٖٓ/1ٕفً )التحرٌر والتنوٌر()ص: الطاهر بن عاشور ولال 

واتفك الجمٌع على أن هذا اإلشهاد لٌس شرطا فً صحة المراجعة أو المفارلة؛ ألنه إنما شرع  االستحباب، لال:
جة لم تطلك، أو أن تموت هً احتٌاطا لحمهما، وتجنبا لنوازل الخصومات؛ خوفا من أن ٌموت فتدعً أنها زو

فٌدعً هو ذلن، وكؤنهم بنوه على أن األمر ال ٌمتضً الفور، على أن جعل الشًء شرطا لؽٌره ٌحتاج إلى دلٌل 
خاص ؼٌر دلٌل الوجوب؛ ألنه لد ٌتحمك اإلثم بتركه وال ٌبطل بتركه ما أمر بإٌماعه معه، مثل الصبلة فً 

  .األرض المؽصوبة، وبالثوب المؽصوب. اهـ
 .(12ٖٕ(المسند )11ٕٔ)
 .(2ٔٗٔ)صحٌح مسلم (15ٕٔ)
 .55ٖ/ٔ(: ٕٙٔٔ( موطؤ مالن)5ٕٓٔ)
 .(1ٖ2ٔ)المسند (5ٕٔٔ)
 .(ٕٗ٘٘)صحٌح البخاري (5ٕٕٔ)
 .(ٔٔٓ٘)المسند (5ٖٕٔ)



هللا بن عمر امرأة كرهتها له، فؤمرته أن ٌطلمها فؤبى، فمال لً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " ٌا عبد هللا طلك 
 امرأتن " فطلمتها " وهذا صرٌح فً أنه لم ٌؤمره باإلشهاد على طبلله. 

فمد سبل األزواج والزوجات الحذر وعدم التساعل فً مسابل الطبلق،  وهنا ٌجب على 
الشٌخ عبد العزٌز بن باز رحمه هللا تعالى: تساهل الناس بلفظ الطبلق، ثم ٌؤتون إلى العلماء 

 ٌستفتونهم فً هذا، هل من كلمة توجٌهٌة عن هذا؟
فؤجاب رحمه هللا: نعم، نوصً إخواننا جمٌعاً بالحذر من التساهل فً الطبلق، ألنه ٌفرق  

ح ٌمول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: "أبؽض الحبلل إلى هللا بٌن الرجل وأهله، وفً الحدٌث الصحٌ
،  هكذا جاء عنه علٌه الصبلة والسبلم بإسناد حسن، فالمشروع للمإمن أن ٌتحفظ (5ٕٗٔ)الطبلق"

وأن ٌحذر ما ٌفرق بٌنه وبٌن أهله، وأن ٌعالج األمور والمشاكل التً بٌنه وبٌن أهله بالحكمة 
ال بالطبلق، فالطبلق ٌفرق بٌن الزوجٌن، فٌنبؽً للمإمن أن  والكبلم الطٌب وباألسلوب الحسن،

ٌحذر الطبلق إال عن وطر عن لصد عن رؼبة فً الطبلق فبل بؤس، وإال فلٌحذر أن ٌمع الطبلق 
بسبب المشاكل والؽضب، بل ٌتحرى حل المشاكل بالكبلم الطٌب واألسلوب الحسن الذي تنهى 

إذا كان ٌرؼب بالطبلق لسوء خلمها أو ألسباب  به المشاكل من دون ولوع فً الطبلق، أما
أخرى فبل بؤس، هللا شرع الطبلق، ٌطلك واحدة ال ٌزٌد علٌها، ٌطلك واحدة، والحمد هلل، طلمة 

 .(5ٕ٘ٔ)واحدة"
وٌمول د حسام عفانة: التساهل فً الطبلق والٌع من كثٌٍر من األزواج، فٌطلمون زوجاتهم  

على الطعام أو الشراب أو الخروج من البٌت ونحوها من ألتفه األسباب، كالخبلفات البسٌطة 
األسباب التافهة، فٌخربون بٌوتهم بؤٌدٌهم بانفعاالٍت ولتٌٍة، ومن ثمَّ ٌندمون على ما فعلوا، 
وٌصٌر الواحد منهم ٌتنمل من شٌخٍ إلى آخر لٌحصل على فتوى تعٌُد له زوجته،وكؤن ورلة 

رار زواجه، وال ٌدرن هإالء اإلثم الذي ولعوا فٌه، المفتً أو الشٌخ هً التً تسمح له باستم

فمن طلك زوجته بدعٌاً فهو آثٌم لولوعه فً الحرام، وكذلن فإنهم ٌتحملون تبعات الطبلق المالٌة 
واالجتماعٌة كتفكن األسرة وتشرٌد األطفال. ومن أوضح األمثلة على تساهل بعض األزواج فً 

م أنهم ال ٌمصدون الطبلق، ومن المعلوم أن جماهٌر أهل الطبلق تبلعبهم بؤلفاظ الطبلق وادعاإه
العلم لد اتفموا على ولوع الطبلق عند صدور لفظ الطبلق عن الزوج، وإن لم ٌكن لاصداً 
للطبلق، كؤن ٌكون هازالً، ولد ورد فً الحدٌث عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى 

 .(5ٕٙٔ)زلُهنَّ ِجد، النكاُح والطبلُق والرجعةُ"هللا علٌه وسلم لال: "ثبلٌث ِجُدهنَّ ِجٌد وه
ومن أمثلة التساهل فً الطبلق الحلُؾ بالطبلق، فإن هذه الصٌؽة لٌست طبللاً عند جماعة 
من الفمهاء واعتبروها من لؽو الكبلم، ومن الفمهاء من اعتبرها ٌمٌناً، فإذا ولع الحنث فٌه تلزم 

لشخصٌة المعمول به فً المحاكم الشرعٌة أن الحلؾ كفارةُ ٌمٌٍن، ولد اعتبر لانون األحوال ا
بالطبلق ال ٌمع به طبلٌق، إذا كان ٌُمصد به الحمُل على فعل شًٍء أو تركه، وأما جمهور الفمهاء 
بما فٌهم األبمة األربعة فً المعتمد عندهم، فمالوا إن الحلؾ بالطبلق ٌُعتبر طبللاً. وعلى كل 

من األزواج كثٌرة، سواء كانت فً العدد أو فً األحوال حاٍل فإن صور التساهل فً الطبلق 
ِ تََعاَلى  وؼٌرها، ومعلوم أن الطبلق مبؽوٌض كما روي فً الحدٌث " أَْبؽَُض اْلَحبَلِل إِلَى َّللاَّ

 . (52ٕٔ)الطَّبَلُق"
كما وٌجب على المفتٌن الحذر من التساهل فً مسابل الطبلق، ولئلمام الشاطبً كبلم  

ع، إذ ٌمول:"المفتً البالػ ذروة الدرجة هو الذي ٌَحِمل الناس على الوسط نفٌس فذا الموضو
المعهود فٌما ٌلٌك بالجمهور، فبل ٌذهب بهم مذهب الشدة، وال ٌمٌل بهم إلى طرؾ االنحبلل. 
والدلٌل على صحة هذا أنه الصراط المستمٌم الذي جاءت به الشرٌعة... ببل إفراط وال تفرٌط، 

                                                             

 (.1ٕٔٓ( وابن ماجة)21ٕٔ(رواه أبو داود)5ٕٗٔ)
 ( تفرٌع لفتوى صوتٌة من مولع الشٌخ رحمه هللا ٔ)
وهو حدٌث حسن كما لال العبلمة األلبانً فً إرواء ( رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، 5ٕٙٔ)

 .1ٕٕ/ٙالؽلٌل
 (1ٕٔٓ( وابن ماجة)21ٕٔ(رواه أبو داود)52ٕٔ)



المستفتٌن خرج عن لصد الشارع، ولذلن كان ما خرج عن المذهب  فإذا خرج عن ذلن فً
الوسط مذموما عنـد العلماء الراسخٌن... ولـد رد النبً ملسو هيلع هللا ىلص على عثمان بن مظعون رضً َّللّا 
عنه التبتل، ولال لمعاذ رضً َّللّا عنه لما أطال بالناس الصبلة: أفتّان أنت ٌا معاذ؟... ورد 

ل، وكثٌر من هذا... وألنه إذا ذهب بالمستفتً مذهب العنت والحرج بُؽّض إلٌه علٌهم الوصا
الدٌن، وأدى إلى االنمطاع عن سلون طرٌك اآلخرة... وأما إذا ذهب به مذهب االنحبلل كان 

 .(51ٕٔ)مظنة للمشً مع الهوى والشهوة"
عاٍص، ومن ألره  ولال العبلمة ابن المٌم: "من أفتى الناس، ولٌس بؤهٍل للفتوى، فهو آثمٌ  

من والة األمور على ذلن؛ فهو آثٌم أٌضاً. لال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه هللا: وٌلزم ولً 
األمر منعهم كما فعل بنو أمٌة، وهإالء بمنزلة من ٌدل الركب، ولٌس له علٌم بالطرٌك، وبمنزلة 

هو ٌَطبُّ الناس، بل هو األعمى الذي ٌرشد الناس إلى المبلة، وبمنزلة من ال معرفة له بالطب، و
أسوأُ حاالً من هإالء كلهم، وإذا تعٌن على ولً األمر منع من لم ٌحسن التطبب من مداواة 

 -ابن تٌمٌة-المرضى، فكٌؾ بمن لم ٌعرؾ الكتاب والسنة، ولم ٌتفمه فً الدٌن. وكان شٌخنا 
أَُجعلت محتسباً رضً هللا عنه شدٌد اإلنكار على هإالء، فسمعته ٌمول: لال لً بعض هإالء 

 على الفتوى، فملت له ٌكون على الخبازٌن والطباخٌن محتسٌب، وال ٌكون على الفتوى محتسب"

(ٕٔ55). 
 المرآن

ٌِْهمَ  ٌَْرهُ فَِإْن َطل مََها فَاَل ُجنَاَح َعلَ ا أَْن }فَِإْن َطل مََها فاََل تَِحلُّ لَهُ ِمْن بَْعُد َحت ى تَْنِكَح َزْوًجا َغ
ِ ٌَُبٌِّنَُها ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن )ٌَتََراَجعَا  ِ َوتِْلَن ُحُدوُد ّللا  ({ ]البمرة : ٖٕٓإِْن َظن ا أَْن ٌُِمٌَما ُحُدوَد ّللا 
ٕٖٓ] 

 التفسٌر:

فإن طلَّك الرجل زوجته الطلمة الثالثة، فبل تحلُّ له إال إذا تزوجت رجبل ؼٌره زواًجا 
ال بنٌة تحلٌل المرأة لزوجها األول، فإن طلمها صحًٌحا وجامعها فٌه وٌكون الزواج عن رؼبة، 

الزوج اآلخر أو مات عنها وانمضت عدتها، فبل إثم على المرأة وزوجها األول أن ٌتزوجا بعمد 
جدٌد، ومهر جدٌد، إن ؼلب على ظنهما أن ٌمٌما أحكام هللا التً شرعها للزوجٌن. وتلن أحكام 

 دوده؛ ألنهم المنتفعون بها.هللا المحددة ٌبٌنها لموم ٌعلمون أحكامه وح
 .(ٕٕٓٓ)[، أي:فإن طلمها "المرة الثالثة بعد المرتٌن"ٖٕٓلوله تعالى: }فَإِْن َطلَّمََها{]البمرة :  
أنه إذا طلك الرجل امرأته طلمة ثالثة بعد ما أرسل علٌها الطبلق  لال ابن كثٌر: " 
 .(ٕٕٔٓ)مرتٌن"
 .(ٕٕٕٓ)علٌه بالتثلٌث" لال الشوكانً: " أي فإن ولع منه ذلن فمد حرمت 
 :(ٖٕٕٓ)[، وجهان ٖٕٓوفً لوله تعالى :}فَإِن َطلَّمََها{]البمرة: 

، (ٕٕٙٓ)، وابن عباس(ٕٕ٘ٓ)، ولتادة(ٕٕٗٓ)أحدهما : أنها الطلمة الثالثة. وهو لول السدي
 وبه لال جمهور أهل التفسٌر. ،(2ٕٕٓ)والضحان

                                                             

 .1ٓٙ-2ٓٙ/ٗ( الموافمات فً أصول الشرٌعة، ٔ)
 2ٕٔ/ٗ( إعبلم المولعٌن ٕ)
 .ٙٔٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٕٓٓ)
 .ٕٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٕٔٓ)
 . 5ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٕٕٕٓ)
 .5ٕٙ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  1ٙ٘/ٗتفسٌر الطبري: ( انظر: ٖٕٕٓ)
 .1ٙ٘/ٗ(:ص 11٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕٗٓ)
 ..1ٙ٘-1٘٘/ٗ(:ص 11ٔٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕ٘ٓ)
 .1ٙ٘/ٗ(:ص 11ٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕٙٓ)
 .1ٙ٘/ٗ(:ص 11ٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٕٓ)



. واختاره (1ٕٕٓ)بِإِْحَساٍن{، وهو لول مجاهدوالثانً : أن ذلن تخٌٌر لموله تعالى :}أَو تَْسِرٌٌح 
 .(5ٕٕٓ)الطبري
ً َؼٌَرهُ{]المرة:  [، أي: فبل تحل له ٖٕٓلوله تعالى: } فَبلَ تَِحلُّ لَهُ ِمن بَْعُد َحتَّى تَنِكَح َزوجا

 .(ٕٕٓٔ)من بعد حتى تنكح زوجا ؼٌره "
. وروي (ٕٕٔٔ)لال ابن عباس:" ٌمول: إن طلمها ثبلثا فبل تحل له حتى تنكح زوجا ؼٌره" 

 نحوه. (ٕٕٕٔ)عن السدي
 .(ٖٕٕٔ)لال المرطبً:"وهذا مجمع علٌه ال خبلؾ فٌه"  
ولد اختلؾ العلماء فٌما ٌكفً من النكاح ، وما الذي ٌبٌح التحلٌل، فذكروا فٌه  
 :(ٕٕٗٔ)وجهان

 أحدهما : أن مجرد العمد كاؾ.
ٌدخل ، وهو لول أي: أن نكاح الثانً إذا طلمها منه، أحلها لؤلول سواء دخل بها أو لم  

 .(ٕٕ٘ٔ)سعٌد بن المسٌب ومن وافمه
لال الشوكانً: " ولد أخذ بظاهر اآلٌة سعٌد ابن المسٌب ومن وافمه، لالوا: ٌكفً مجرد  

 .(ٕٕٙٔ)العمد ألنه المراد بموله }َحتَّى تَنِكَح َزوجاً َؼٌَرهُ{"
هذا جماعة  ولد اعترض علٌه ابن المنذر لاببل:" ومعنى ذوق العسٌلة هو الوطء ، وعلى 

العلماء إال سعٌد بن المسٌب فمال: أما الناس فٌمولون : ال تحل ، لؤلول حتى ٌجامعها الثانً ، 
وأنا ألول : إذا تزوجها زواجا صحٌحا ال ٌرٌد بذلن إحبللها فبل بؤس أن ٌتزوجها األول. وهذا 

 .(2ٕٕٔ)عما سواها"لول ال نعلم أحدا وافمه علٌه إال طابفة من الخوارج ، والسنة مستؽنى بها 
:" وأظنهما لم ٌبلؽهما -بعد أن ذكر لول سعٌد بن المسٌب وسعٌد بن جبٌر-لال المرطبً  

حدٌث العسٌلة أو لم ٌصح عندهما فؤخذا بظاهر المرآن ، وهو لوله تعالى : }َحتَّى تَْنِكَح َزْوجاً 

ٌَْرهُ{ وهللا أعلم"  .(1ٕٕٔ)َؼ
مذهب سعٌد بن المسٌب فللماضً أن ٌفسخه  ولد لال بعض علماء الحنفٌة : "من عمد على 

 .(5ٕٕٔ)، وال ٌعتبر فٌه خبلفه ألنه خارج عن إجماع العلماء"
 والثانً : أنه ال ٌكفً مجرد الوطء حتى ٌكون إنزال.

أي: أنها ال تحل لؤلول بنكاح الثانً ، حتى ٌدخل بها فتذوق عسٌلته وٌذوق عسٌلتها ،  
 .(ٕٕٕٓ)الجمهورللسنّة المروٌة فٌه ، وهو لول 

                                                             

 .12٘/ٗ(:ص 112ٗ(، و)11ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٕٓ)
. لال الطبري: " والذي لاله مجاهد فً ذلن عندنا أولى بالصواب ، للذي 12٘/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 5ٕٕٓ)

أو سبل فمٌل : هذا لول هللا تعالى ذكره : " الطبلق  -ذكرنا عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً الخبر الذي روٌناه عنه أنه لال 
بمعروؾ أو تسرٌح بإحسان " . فؤخبر ملسو هيلع هللا ىلص ، أن الثالثة إنما هً لوله : " مرتان " فؤٌن الثالثة ؟ لال : " فإمسان 

أو تسرٌح بإحسان " فإذ كان التسرٌح باإلحسان هو الثالثة ، فمعلوم أن لوله : " فإن طلمها فبل تحل ال من بعد 
هو بٌان عن الذي ٌحل للمسرح حتى تنكح زوجا ؼٌره " من الداللة على التطلٌمة الثالثة بمعزل ، وأنه إنما 

باإلحسان إن سرح زوجته بعد التطلٌمتٌن ، والذي ٌحرم علٌه منها ، والحال التً ٌجوز له نكاحها فٌها  وإعبلم 
 عباده أن بعد التسرٌح على ما وصفت ال رجعة للرجل على امرأته".

 .2ٗٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕٕٓٔ)
 .ٕٕٗ/ٕ(:صٖٕٕٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٕٔٔ)
 .ٕٕٗ/ٕانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:( ٕٕٕٔ)
 .2ٗٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٕٕٔ)
 .1ٗٔ-2ٗٔ/ٖ( انظر: تفسٌر المطرطبً: ٕٕٗٔ)
 .ٖٕٓ/ٖ، والتمهٌد: 2٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٙٔ( انظر: االستذكار: ٕٕ٘ٔ)
 .5ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٕٕٙٔ)
 .1ٗٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٕٕٔ)
 .1ٗٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 1ٕٕٔ)
 .1ٗٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5ٕٕٔ)



لال الشٌخ السعدي: " وٌشترط  أن ٌكون نكاح الثانً، نكاح رؼبة، فإن لصد به تحلٌلها  
لؤلول، فلٌس بنكاح، وال ٌفٌد التحلٌل، وال ٌفٌد وطء السٌد، ألنه لٌس بزوج، فإذا تزوجها الثانً 

 .(ٕٕٕٔ)راؼبا ووطبها، ثم فارلها وانمضت عدتها"
من العلماء والكافة من الفمهاء إلى أن الوطء كاؾ فً لال المرطبً: " وذهب الجمهور  

ذلن ، وهو التماء الختانٌن الذي ٌوجب الحد والؽسل ، وٌفسد الصوم والحج وٌحصن الزوجٌن 
وٌوجب كمال الصداق. لال ابن العربً : ما مرت بً فً الفمه مسؤلة أعسر منها ، وذلن أن من 

ماء أو بؤواخرها ؟ فإن للنا : إن الحكم ٌتعلك بؤوابل أصول الفمه أن الحكم هل ٌتعلك بؤوابل األس
األسماء لزمنا أن نمول بمول سعٌد بن المسٌب. وإن للنا : إن الحكم ٌتعلك بؤواخر األسماء لزمنا 
أن نشترط اإلنزال مع مؽٌب الحشفة فً اإلحبلل ، ألنه آخر ذوق العسٌلة على ما لاله الحسن. 

سٌلة هو الوطء ، وعلى هذا جماعة العلماء إال سعٌد بن لال ابن المنذر : ومعنى ذوق الع
 .(ٕٕٕٕ)المسٌب"
والراجح هو لول الجمهور، والداللة على ذلن إجماع األمة جمٌعا على أن ذلن معناه،  

ٌِْه َوَسلََّم  (ٖٕٕٕ)َجاَءْت اْمَرأَةُ ِرفاَعةَ  وٌإٌده حدٌث عابشة، لالت : " ُ َعلَ ًَّ َصلَّى َّللاَّ ِ النَّبِ ًّ اْلمَُرِظ
بٌِِر . فََمالَ  ْحَمِن ْبَن الزَّ ْجُت َعْبَد الرَّ  : "أَتُِرٌِدٌَن فَمَالَْت : كُْنُت ِعْنَد ِرفَاَعةَ فََطلَّمَنًِ فَؤََبتَّ َطبَللًِ فَتََزوَّ

ٌْلَتَنِ  أَْن تَْرِجِعً إَِلى ِرفَاَعةَ ؟ اَل ، َحتَّى تَذُولًِ ٌْلَتَهُ ، َوٌَذُوَق عَُس  . (ٕٕٕٗ)" عَُس
                                                                                                                                                                               

الشوكانً: " وذهب الجمهور من السلؾ والخلؾ إلى انه ال بد مع العمد من الوطء لما ثبت عن النبً ( لال ٕٕٕٓ)
) ملسو هيلع هللا ىلص ( من اعتبار ذلن وهو زٌادة ٌتعٌن لبولها ولعله لم ٌبلػ سعٌد بن المسٌب ومن تابعه وفً اآلٌة دلٌل على 

ال نكاحا ؼٌر ممصود لذاته بل حٌلة للتحلٌل وذرٌعة إلى  انه البد من ان ٌكون ذلن نكاحا شرعٌا ممصودا لذاته
ردها إلى زوج األول فإن ذلن حرام لؤلدلة الواردة فً ذمه وذم فاعله وانه التٌس المستعار الذي لعنه الشارع 

 (.5ٖٕ/ٔولعن من اتخذه لذلن".)فتح المدٌر: 
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕٕٕٔ)
 .1ٗٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕٕٕٕ)
ًّ بن أخطب( هو: رفٖٕٕٕ) وج  -أم المإمنٌن-اعة بن سموال المرظً، من بنً لرٌظة وهو خال صفٌة بنت حٌ

 .2ٕٔ/ٕ. وأسد الؽابة البن األثٌر: 1ٓٗ/ٕالنبً ملسو هيلع هللا ىلص، فإن أمها بّرة بنت سموال. انظر: اإلصابة:
هو راؼب فً التمسن (. ورواٌات الحدٌث تدل على أنه تزوجها وٖٖٗٔ( ومسلم )5ٖٕٙرواه البخاري )(ٕٕٕٗ)

بها ، ولم ٌطلمها بمجرد طلبها الطبلق ، وإنما هً أرادت أن تعود لزوجها األول ، فبٌن لها النبً صلى هللا علٌه 
  .وسلم أنها ال ٌحل لها ذلن حتى ٌدخل بها الزوج الثانً ، وهً كانت لد ذكرت أنه لم ٌدخل بها

َجَها َرُجٌل ثُمَّ َطلَّمََها َلْبَل ( :َعْن َعابَِشةَ رضً هللا ٖٖٗٔوروى مسلم ) عنها لَالَْت : "َطلََّك َرُجٌل اْمَرأَتَهُ ثبََلثًا فَتََزوَّ
ٌِْه وَ  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ َجَها ، فَسُبَِل َرسُوُل َّللاَّ ُل أَْن ٌَتََزوَّ  َحتَّى َسلََّم َعْن ذَِلَن فَمَاَل : "اَل أَْن ٌَْدُخَل بَِها ، َفؤََراَد َزْوُجَها اأْلَوَّ

لُ  ٌْلَتَِها َما ذَاَق اأْلَوَّ  ". ٌَذُوَق اآْلِخُر ِمْن عَُس
هذا الحدٌث له عشرة اسانٌد فً وجوب الدخول بالمطلمة ثبلثا حتى تحل لزوجها األول ، وهذا أمر مجمع علٌه و

مما هو المصد  ثبت بالدالبل المتواترة . وٌجب أن ٌكون الزوج الثانً راؼبا فً المرأة لاصدا لدوام عشرتها ،
 -الصحٌح للزواج . أما إذا تزوجها ودخل بها لاصدا تحلٌلها للزوج األول أو كان ذلن مفهوما من والع الحال 
 فإن هذا هو المحلل الذي لعنه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولعن المحلل له . وكان نكاح هذا الثانً باطبل ال تحل به المعاشرة .

وفً لوله ملسو هيلع هللا ىلص المرأة رفاعة : )أترٌدٌن أن ترجعً إلى رفاعة( دلٌل على أن  "  :مه هللاولال ابن عبد البر رح
إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها ال ٌضر العالد علٌها ، وأنها لٌست بذلن فً معنى التحلٌل المستحك صاحبه 

 .(2ٕٕ/ ٖٔالتمهٌد" ) ".اللعنة " انتهى
ال أثر لنٌة الزوجة وال الولً وإنما التؤثٌر لنٌة الزوج الثانً فإنه إذا نوى التحلٌل كان  "ولال ابن المٌم رحمه هللا:

محلبل فٌستحك اللعنة ثم ٌستحمها الزوج المطلك إذا رجعت إلٌه بهذا النكاح الباطل ، فؤما إذا لم ٌعلم الزوج الثانً 
ذلن العمد شٌبا . ولد علم النبً ملسو هيلع هللا ىلص من امرأة وال األول بما فً للب المرأة أو ولٌها من نٌة التحلٌل لم ٌضر 

رفاعة أنها كانت ترٌد أن ترجع إلٌه ولم ٌجعل ذلن مانعا من رجوعها إلٌه ، وإنما جعل المانع عدم وطء الثانً 
 (.ٙٗ-٘ٗ/ ٗإعبلم المولعٌن" ). فمال :"حتى تذولً عسٌلته وٌذوق عسٌلتن" " انتهى

 ل؛ وأُنِّث ألنَّ العسَل مإنث، ولٌل: إنه ٌذكَّر وٌإنث، ولد اختلؾ فً المراِد بذلن:و)العسٌلة(: مصؽر عس 
 فمٌل: إنزال المنً، وأنَّ التحلٌل ال ٌكون إال بذلن. والعسٌلة فً اللؽة تطلك على النطفة أو ماء الرجل. -أ
المرأة، وٌكفً منه ما ٌوجب ولٌل: ذوق العسٌلِة كناٌة عن المجامعة؛ وهو تؽٌب الحشفة من الرجل فً فرج  -ب

 الحد والصداق. 
 ولٌل: إنَّ العسٌلة هً لذة الجماع، ولد شبهت بالعسل للذته، والعرب تسمً كلَّ شًء تستلذه: عسبلً. -ج



 
 .(ٕٕٕ٘)[ أي: "الزوج الثانً"ٖٕٓلوله تعالى : } فَإِْن َطلَّمََها{]البمرة: 

 .(ٕٕٕٙ)لال مماتل:"} فإن طلمها{: هذا الذي نكحها بعد ما جامعها"
د ما التً بانت من زوجها بآخر التطلٌمات الثبلث بع -لال الطبري: أي:" فإن طلك المرأة 

 .(2ٕٕٕ)نكحها مطلمها الثانً"
ٌِْهَما أَْن ٌَتََراَجَعا{]البمرة:  [، أي" فبل بؤس أن تعود ِإلى ٖٕٓلوله تعالى: }فَبل ُجنَاَح َعلَ

 .(1ٕٕٕ)زوجها األول بعد انمضاء العّدة"
لال ابن عباس:" ٌمول : إذا تزوجت بعد األول ، فدخل اآلخر بها ، فبل حرج على األول أن 

 .(5ٕٕٕ)طلك اآلخر أو مات عنها ، فمد حلت له " ٌتزوجها إذا
لال علً: "أشكل علً لوله: }فإن طلمها فبل جناح علٌهما أن ٌتراجعا{، فدرست المرآن، 

 .(ٖٕٕٓ)فعرضت أنه ٌعنً: إذا طلك الزوج األخٌر، رجعت إلى زوجها األول المطلك ثبلثا"
جته ثبلثا ثم انمضت عدتها لال ابن المنذر : "أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلك زو 

ونكحت زوجا آخر ودخل بها ثم فارلها وانمضت عدتها ثم نكحت زوجها األول أنها تكون عنده 
 .(ٖٕٕٔ)على ثبلث تطلٌمات"

                                                                                                                                                                               

، ٘ٙٔ، وفتح الباري )ممدمة( ص ٕٙ٘/ ٔالمؽنً البن باطٌش ، وٖٓٙانظر: النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث:  )
، وسبل السبلم، دمحم بن 55/ٖٓ، والموسوعة الفمهٌة الكوٌتٌة)عسٌلة(:2ٗ/٘وعارضة األحوذي البن العربً: 

 (.1ٕٔص : 5ٙٓٔ، مكتبة الحلبً، الطبعة الرابعة، إسماعٌل الكحبلنً؛ الجزء الثالث، كتاب النكاح
،  بعدهفهذا الحدٌث ٌدل على أنه ال بد فٌمن طلمها زوجها ثبلثاً ثم تزوجها زوج آخر من الوطء فبل تحل لؤلول إال 

فمد ٌجوز رجوعها إلى زوجها األول إذا حصل الجماع من الثانً وٌعمبه الطبلق منه لكن شرط أن ال ٌكون فً 
 . ذلن مخادعة من الزوج الثانً وال إرادة تحلٌلها لؤلول ،فالُمحلل مرفوض فً الشرع

 
وهو محرم وفاسد فً لول عامة ونكاح التحلٌل : هو أن ٌنكحها من أجل أن ٌحلها لزوجها األول ، ثم ٌطلمها ،  

وسواء فً ذلن إذا صرح بمصده عند العمد ، واشترطوا علٌه أنه  . أهل العلم ، وال تحل به المرأة لزوجها األول
 (.2ٗ٘/ 2وانظر : "المؽنً" ) . متى أحلها لزوجها طلمها ، أو لم ٌشترطوا ذلن وإنما نواه فً نفسه فمط

ُ اْلُمَحلَِّل َواْلُمَحلََّل لَهُ ( . وصححه األلبانً فً " صحٌح  ( أن النب2ًٕٙٓولد روى أبو داود ) ملسو هيلع هللا ىلص لال : )لَعََن َّللاَّ
 . . واْلُمَحلَِّل هو من تزوجها لٌحلها لزوجها األول . َواْلُمَحلََّل له هو زوجها األول. " أبً داوود

ٌِْس اْلُمْستَعَاِر ؟ ( عن عمبة بن عامر رضً هللا عنه أن 5ٖٙٔوروى ابن ماجة ) النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : ) أاََل أُْخِبُركُْم بِالتَّ
ُ اْلُمَحلَِّل ، َواْلُمَحلََّل لَهُ(  ِ . لَاَل : ) هَُو اْلُمَحلُِّل ، لَعََن َّللاَّ وحسنه األلبانً فً " ( ، لَالُوا : بَلَى ، ٌَا َرسُوَل َّللاَّ

 . " صحٌح سنن ابن ماجة
( عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه أنه لال وهو ٌخطب الناس : " وهللا ال أوتى ٕ٘ٙ/ٙالرزاق ) وروى عبد

 . " بمحّلٍ ومحلَّل له إال رجمتهما
لال ابن لدامة رحمه هللا : " ونكاح المحلل فاسد،، ٌثبت فٌه سابر أحكام العمود الفاسدة ، وال ٌحصل به اإلحصان 

 (.2ٗ٘/ 2انتهى من "المؽنً" ) . " ا ال ٌثبت فً سابر العمود الفاسدة، وال اإلباحة للزوج األول ، كم
للت: وال بد أن ٌكون نكاح الزوج الثانً نكاح رؼبة فً المرأة، لاصداً لدوام عشرتها، فؤما إذا كان   

لعن هللا المحلل والمحلل  :الثانً إنما لصد أن ٌحلها لؤلول فهذا هو المحلل الذي وردت األحادٌث بلعنه، فمال ملسو هيلع هللا ىلص
رضً هللا عنهما، فسؤله  ابن عمر أن رجبلً جاء الحاكم (، وروى5ٖٙٔ( وابن ماجة)2ٕٙٓأبوداود) رواه .له

ال، إال  :عن رجل طلك امرأته ثبلثاً، فتزوجها أخ له من ؼٌر مإامرة منه، لٌحلها ألخٌه، هل تحل لؤلول؟ فمال
( وروي َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، أَنَّ 1ٕٓ/2هد رسول هللا".)السنن الكبرى:نكاح رؼبة، كنا نعد هذا سفاحاً على ع

ٌِْه َوَسلََّم سُبَِل َعِن الُمَحلِِّل لَاَل : " اَل نَِكاَح إاِلَّ نَِكاُح َرْؼبٍَة ، اَل  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ نَِكاُح َدْلَسٍة ، َواَل ُمْستَْهِزٌئ  َرسُوَل َّللاَّ
ِ لَْم ٌَ  ٌْلَةَ " . المعجم الكبٌر:)بِِكتَاِب َّللاَّ  (.ٕٕٙ/ٔٔ(: 2ٙ٘ٔٔذُِق اْلعَُس

 .2ٙٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕٕٕ٘)
 .ٖٕٗ/ٕ(:صٖٖٕٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٕٕٙ)
 .52٘/ٗ( تفسٌر الطبري: 2ٕٕٕ)
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٕٕٕ)
 .52٘/ٗ(:ص5ٓ٘ٗ( تفسٌر الطبري)5ٕٕٕ)
 .ٖٕٗ/ٕ(/صٖٕٕٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖٕٕٓ)



لال المرطبً: " فمتى علم الزوج أنه ٌعجز عن نفمة زوجته أو صدالها أو شًء من  
ها ، أو ٌعلم من نفسه المدرة على أداء حمولها الواجبة علٌه فبل ٌحل له أن ٌتزوجها حتى ٌبٌن ل

حمولها وكذلن لو كانت به علة تمنعه من االستمتاع كان علٌه أن ٌبٌن ، كٌبل ٌؽر المرأة من 
نفسه. وكذلن ال ٌجوز أن ٌؽرها بنسب ٌدعٌه وال مال له وال صناعة ٌذكرها وهو كاذب فٌها. 

مها بحموق الزوج ، أو كان بها علة وكذلن ٌجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن لٌا
تمنع االستمتاع من جنون أو جذام أو برص أو داء فً الفرج لم ٌجز لها أن تؽره ، وعلٌها أن 
تبٌن له ما بها من ذلن ، كما ٌجب على بابع السلعة أن ٌبٌن ما بسلعته من العٌوب ، ومتى وجد 

لرجل فلها الصداق إن كان دخل بها ، أحد الزوجٌن بصاحبه عٌبا فله الرد ، فإن كان العٌب با
وإن لم ٌدخل بها فلها نصفه. وإن كان العٌب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من 
الصداق ، ولد روي أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص تزوج امرأة من بنً بٌاضة فوجد بكشحها برصا فردها ولال : 

 .(ٖٖٕٕ)"(ٕٖٕٕ)"دلستم علً"
ِ{]البمرة:لوله تعالى:} إِْن ظَ   [، أي: " إِن كان ثمة دالبل تشٌر إِلى ٖٕٓنَّا أَْن ٌُِمٌَما ُحُدوَد َّللاَّ

 .(ٖٕٕٗ)الوفاق وحسن العشرة"
لال الطبري:أي: "إن رجوا مطمعا أن ٌمٌما حدود هللا، وإلامتهما حدود هللا : العمل بها ،  

ألزم كل واحد منهما وحدود هللا : ما أمرهما به ، وأوجب بكل واحد منهما على صاحبه ، و
 .(ٖٕٕ٘)بسبب النكاح الذي ٌكون بٌنهما"

لال النسفً: " إن كان فً ظنهما أنهما ٌمٌمان حموق الزوجٌة ولم ٌمل إن علما أنهما  
 .(ٖٕٕٙ)ٌمٌمان ألن الٌمٌن مؽٌب عنهما ال ٌعلمه إال هللا"

الممكنات ال لال الراؼب: " وعلك بالظن ، ألن ما ٌكون من اإلنسان فً المستمبل من  
سبٌل إلى معرفته إال بالظن ، ولٌس شرطاً فً صحة النكاح ، بل فً إباحته ورفع المآثم ، ألن 

تنبٌهاً  -العمد صحٌح ، فإن ظنا أن ال ٌمٌما حدود هللا ، وبٌن أن تلن الحدود بٌنها لموم ٌعلمون
ْكَر{"أنهم هم الذٌن ٌتبٌنونها ، لموله : }إِنََّما تُْنِذُر َمِن اتَّبََع  الذِّ

(ٕٕٖ2). 
ِ{]البمرة:  ما أوجبه هللا على كل منهما من المعاشرة  [، أي"ٖٕٓلال ابن عثٌمٌن: }ُحُدوَد َّللاَّ

 .(1ٖٕٕ)بالمعروؾ"

                                                                                                                                                                               

 . ٕ٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٕٕٔ)
لال المرطبً: " واختلفوا فً الرجل ٌطلك امرأته تطلٌمة أو تطلٌمتٌن ثم تتزوج ؼٌره ثم ترجع إلى زوجها األول 
، فمالت طابفة : تكون على ما بمً من طبللها ، وكذلن لال األكابر من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : عمر بن 

الب وأبً بن كعب وعمران بن حصٌن وأبو هرٌرة. وٌروى ذلن عن زٌد بن ثابت الخطاب وعلً بن أبً ط
ومعاذ بن جبل وعبدهللا بن عمرو بن العاص ، وبه لال عبٌدة السلمانً وسعٌد بن المسٌب والحسن البصري 

نصر.  ومالن وسفٌان الثوري وابن أبً لٌلى والشافعً وأحمد وإسحاق وأبو عبٌد وأبو ثور ودمحم بن الحسن وابن
وفٌه لول ثان وهو "أن النكاح جدٌد والطبلق جدٌد" ، هذا لول ابن عمر وابن عباس ، وبه لال عطاء والنخعً 
وشرٌح والنعمان وٌعموب. وذكر أبو بكر بن أبً شٌبة لال : حدثنا أبو معاوٌة ووكٌع عن األعمش عن إبراهٌم 

وال ٌهدم الواحدة واالثنتٌن! لال : وحدثنا حفص عن لال : كان أصحاب عبدهللا ٌمولون : أٌهدم الزوج الثبلث ، 
حجاج عن طلحة عن إبراهٌم أن أصحاب عبدهللا كانوا ٌمولون : ٌهدم الزوج الواحدة واالثنتٌن كما ٌهدم الثبلث ، 
إال عبٌدة فإنه لال : هً على ما بمً من طبللها ، ذكره أبو عمر. لال ابن المنذر : وبالمول األول ألول. وفٌه 

ل ثالث وهو : إن كان دخل بها األخٌر فطبلق جدٌد ونكاح جدٌد ، وإن لم ٌكن دخل بها فعلى ما بمً ، هذا لو
 (.ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٖلول إبراهٌم النخؽً".)تفسٌر المرطبً: 

. من حدٌث حمٌل بن زٌد: عن عبدهللا ٖٓٓ/ٗ(: 2ٙٓ2، وومجمع الزوابد)ٕٗٔ/2( كتاب السنن الكبرى: ٕٖٕٕ)
 ه اضطراب كثٌر.بن عمر. وجمٌل ضعٌؾ فٌ

 .ٖ٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٖٕٕ)
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٕٕٗ)
 .51٘/ٗ( تفسٌر الطبري:ٖٕٕ٘)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖٕٕٙ)
 .2ٙٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2ٖٕٕ)
 .ٙٔٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1ٖٕٕ)



 .(5ٖٕٕ)[، أي و"تلن شرابع هللا وأحكامه"ٖٕٓلوله تعالى: }َوتِْلَن ُحُدوُد هللا {]البمرة: 
 .(ٕٕٓٗ)لال مماتل بن حٌان:"تلن طاعته" 
ِ ُحُدوَد  و}  أي: أحكامه المحمٌّة من التؽٌٌر والمخالفة" {:"َّللاَّ

(ٕٕٗٔ). 
ٌِّنَُها ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن{]البمرة:  [، أي: " ٌوضحها وٌبٌنها لذوي العلم والفهم ٖٕٓلوله تعالى:} ٌُبَ

 .(ٕٕٕٗ)الذٌن ٌنظرون فً عوالب األمور"

ألن الجاهل إذا كثر له أمره ونهٌه فإنه ال ٌحفظه وال ٌتعاهده. والعالم  لال المرطبً: " 
 .(ٖٕٕٗ)ٌحفظ وٌتعاهد ، فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم ٌخاطب الجهال"

 .(ٕٕٗٗ)أي لموم ذوي استعداد، ولبول للعلم" لال ابن عثٌمٌن: " 
د فٌجددون النظر لال الماسمً: "أي: ٌكشؾ اللبس عنها لموم فٌهم نهضة وجّد فً االجتها 

والتؤمل بؽاٌة االجتهاد فً كل ولت، فبذلن ٌعطٌهم هللا ملكة ٌمٌزون بها ما ٌلبس على ؼٌرهم إِْن 
َ ٌَْجعَْل لَكُْم فُْرلاناً ]األنفال:  ُ ]البمرة: 5ٕتَتَّمُوا َّللاَّ َ، َوٌَُعلُِّمكُُم َّللاَّ  .(ٕٕ٘ٗ)["1ٕٕ[ ، َواتَّمُوا َّللاَّ

لمة )لموم( لئلٌذان بؤن صفة العلم سجٌتهم وملكة فٌهم، كما لال ابن عاشور: "وإلحام ك 
تمدم بٌانه عند لوله تعالى: إن فً خلك السماوات واألرض واختبلؾ اللٌل والنهار إلى لوله 

 .(ٕٕٙٗ)["ٗٙٔآلٌات لموم ٌعملون ]البمرة: 
 الفوابد:

عالى: } فبل تحل من فوابد اآلٌة: تحرٌم المطلمة ثبلثاً على مطلمها حتى تتزوج؛ لموله ت - ٔ
 له من بعد حتى تنكح زوجاً ؼٌره {.

ومنها: أن نكاح الزوج الثانً على وجه ال ٌصح ال تحل به لؤلول؛ لموله تعالى: } حتى  - ٕ
ً إال بعمد صحٌح؛ ولذلن لو تزوجها الثانً بنٌة تحلٌلها  ً ؼٌره {؛ وال ٌكون زوجا تنكح زوجا

 .لؤلول فنكاحه ؼٌر صحٌح؛ فبل تحل به لؤلول
ومنها: حلها للزوج األول بعد مفارلة الثانً لها؛ لموله تعالى: } فإن طلمها فبل جناح  - ٖ

علٌهما أن ٌتراجعا{؛ وظاهر اآلٌة الكرٌمة أنها تحل لؤلول بمجرد عمد الثانً علٌها، ومفارلته 
عة المرظً لها؛ لكن السنة بٌنت أنه ال بد من وطء الثانً وطؤً تاماً بانتشار؛ وذلن أن امرأة رفا

ِبٌر  ؛ ولم ٌكن -بفتح الزاي، وكسر الباء  -بانت منه بالثبلث؛ فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّ
ٌمدر على الجماع؛ فؤتت النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ولالت: ٌا رسول هللا، إن رفاعة طلمنً، فََبتَّ طبللً، 

ة الثوب، ولالت بثوبها؛ فمال لها وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبٌر ولم ٌكن معه إال مثل هدب
 .(ٔ)«أترٌدٌن أن ترجعً إلى رفاعة؟! ال حتى تذولً عسٌلته، وٌذوق عسٌلتن»النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
ومن فوابد اآلٌة: أن الزوجة المطلمة ثبلثاً لو وطبت بملن الٌمٌن فإنها ال تحل للزوج  - ٗ

مثال ذلن: امرأة مملوكة لشخص ولد تزوجها  األول؛ لموله تعالى: } حتى تنكح زوجاً ؼٌره {؛

                                                             

 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٖٕٕ)
 .ٖٕٗ/ٕ(:ص 2ٖٕٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٕٓٗ)
 . ٕ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٕٔٗ)
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٕٕٗ)
 .ٗ٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٕٕٗ)
ثم لال: "}ٌبٌنها{، أي ٌوضحها هللا عّز وجّل، وٌظهرها؛ فكل الحدود التً . ٙٔٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٕٗٗ)

ً كامبلً؛ والبٌان ٌكون بالكتاب، وٌكون بالسنة؛ فما ال ٌوجد فً كبلم هللا ٌوجد  ٌرٌدها هللا من العباد لد بٌنها بٌانا
ً بعٌنه فإنه ٌوجد بمعناه؛ وذلن  -ملسو هيلع هللا ىلص-فً سنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ وما ال ٌوجد فً كتاب هللا، وال فً سنة رسوله  نصا

 متنوع. بالمٌاس الصحٌح الذي ٌتساوى فٌه األصل، والفرع فً العلة فٌلحك هذا بهذا؛ فبٌان هللا تعالى للحدود
 .ٕ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٕ٘ٗ)
 .ٕٔٗ/ٕ( التحرٌر والتنوٌر: ٕٕٙٗ)

، وأخرجه مسلم 5ٖٕٙ: شهادة المختبا، حدٌث رلم ٖ، كتاب الشهادات، باب 1ٕٓأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .ٖٖٗٔ[ ٔٔٔ] ٕٖٙ٘: ال تحل المطلمة ثبلثاً لمطلمها حتى...، حدٌث رلم 2ٔ، كتاب النكاح، باب 5ٔ1ص



شخص آخر، فطلمها الزوج اآلخر، ثم انمضت عدتها، وجامعها سٌدها بحكم ملن الٌمٌن، ثم أراد 
 زوجها األول أن ٌتزوجها فبل ٌمكن أن ٌتزوجها؛ لموله تعالى: } حتى تنكح زوجاً ؼٌره {.

الى: } فبل جناح علٌهما أن ٌتراجعا ومنها: إطبلق المراجعة على عمد النكاح؛ لموله تع - ٘
{؛ والمعروؾ عند الفمهاء أن الرجعة إعادة مطلمة ؼٌر بابن إلى عصمة زوجها؛ هذه هً 
الرجعة عندهم؛ لكن هذا اصطبلح خاص؛ أما فً المرآن فتطلك المراجعة على عمد النكاح؛ 

العلم المراجعة شرعاً إلى لموله تعالى: } فبل جناح علٌهما أن ٌتراجعا {؛ هذا ولد لسم بعض أهل 
ثبلثة ألسام؛ فمالوا: لد ٌراد بها العمد؛ ولد ٌراد بها إعادة المطلمة رجعٌاً إلى عصمة زوجها، كما 
فً اصطبلح الفمهاء؛ ولد ٌراد بالمراجعة أن تعاد المرأة إلى عصمة زوجها بدون طبلق، كما 

حابض؛ فمال النبً صلى هللا حٌن طلك امرأته وهً  -رضً هللا عنهما  -فً حدٌث ابن عمر 
ُمْره فلٌراجعها، ثم لٌمسكها حتى تطهر ثم تحٌض ثم تطهر ثم إن شاء أمسن »علٌه وسلم لعمر: 

أن ٌردها إلى عصمته، « فلٌراجعها»؛ فالمراد بموله )ص(: (ٔ)«بعد وإن شاء طلك لبل أن ٌمس
أي راجعا العمد، أو « جعاترا»وٌلؽً الطبلق، كما لو تباٌع رجبلن على عمد فاسد، وللت لهما: 

وإن كان  -ألؽٌاه؛ فالمراد بالمراجعة فً حدٌث ابن عمر إلؽاء الطبلق على المول الصحٌح 
 .-الجمهور على أنها مراجعة مطلمة حسب اصطبلح الفمهاء 

ومن فوابد اآلٌة: أنه ال ٌجوز أن ٌتراجع الزوجان حتى ٌؽلب على ظنهما أن ٌمٌما  - ٙ
وم كل منهما بمعاشرة اآلخر بما ٌجب علٌه؛ لموله تعالى: } فبل جناح علٌهما حدود هللا؛ أي أن ٌم

أن ٌتراجعا إن ظنا أن ٌمٌما حدود هللا { وجه ذلن: أنهما إذا تراجعا بؽٌر هذا الشرط صار هذا 
 العمد عبباً، وعناًء، وتعباً، وخسارة مالٌة؛ ألنهما ال ٌضمنان أن ٌرجعا إلى الحال األولى.

االكتفاء بالظن فً األمور المستمبلة؛ ألن طلب الٌمٌن فً المستمبل من باب  ومنها: - 2
: -تبارن وتعالى  -التكلٌؾ بما ال ٌطاق؛ لموله تعالى: } إن ظنا أن ٌمٌما حدود هللا {؛ ولد لال هللا 

 .(ٕ)«لد فعلت»[ ، فمال: 1ٕٙ}ربنا وال تحملنا ما ال طالة لنا به{ ]البمرة: 
الفابدة فابدة مهمة: وهً إذا حلؾ اإلنسان على المستمبل بناًء على ؼلبة وٌتفرع على هذه 

الظن، فتبٌن بخبلفه فبل كفارة فٌه؛ ألنه ٌحلؾ على ما فً نفسه، وعلى ظنه؛ وهذا المول هو 
 الراجح؛ وهو اختٌار شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة.

ا ٌجب علٌهم فً عبادتهم، ومن فوابد اآلٌة: عناٌة هللا سبحانه وتعالى بعباده فً بٌان م - 1
وفً معاملة بعضهم لبعض حتى ال تحصل الفوضى المإدٌة إلى النزاع الذي لد ٌصل إلى 

 المتال.
ومنها: أنه إذا لزم من فعل المباح شًء محرم صار الشًء المباح حراماً؛ ألن رجوع  - 5

 ً ؛ وهو فً األصل الزوجة حبلل فً األصل؛ فإذا لم ٌظن اإلنسان أنه ٌموم بالحدود صار حراما
حبلل؛ وعلى هذا فنمول: إذا استلزم العمد إبطاالً لواجب، أو ولوعاً فً محرم صار ذلن حراماً؛ 
وهً فً مسابل كثٌرة؛ منها: لو تباٌع رجبلن تلزمهما الجمعة بعد ندابها الثانً: فالبٌع حرام، 

 والعمد باطل؛ ألنه ولوع فٌما حرم هللا عّز وجّل.
 ٌعرؾ هذه الحدود، وٌتبٌنها إال من كان من ذوي العلم؛ فكلما كان أعلم ومنها: أنه ال - ٓٔ

كانت الحدود فً حمه أبٌن وأظهر؛ فطالب العلم ٌتعلم من اللفظ مسابل أخرى؛ فالعلم ٌؽذي 
بعضه بعضاً؛ وطالب العلم رابح بكل حال؛ فهو لٌس كطالب المال لد ٌشتري السلعة وهو ٌظن 

علم أّي مسؤلة ٌعلمها فإنها مفتاح له؛ ولهذا لال تعالى: } ٌبٌنها لموم الربح، ثم ٌخسر؛ فطالب ال
 ٌعلمون {.

                                                             

: ولول هللا تعالى: )ٌا أٌها النبً إذا طلمتم النساء فطلموهن ٔ، كتاب الطبلق، باب ٖ٘ٗاري صأخرجه البخ (ٔ)
: تحرٌم طبلق الحابض ٔ، كتاب الطبلق، باب 5ٕ2 – 5ٕٙ، وأخرجه مسلم صٕٔ٘٘لعدتهن(، حدٌث رلم 

 (. ٕٖ٘ٙبؽٌر رضاها...، حدٌث رلم )
 تجاوز هللا تعالى عن حدٌث النفس.، بٌان 2٘، كتاب اإلٌمان، باب 55ٙأخرجه مسلم ص (ٕ)



ومن فوابد اآلٌة: أنه ال شًء فً دٌن هللا ٌكون مجهوالً لكل أحد؛ ال من العبادات، وال  - ٔٔ
من المعامبلت؛ فكل شًء مبٌَّن؛ فإن لٌل: هنان أشٌاء تشكل على أهل العلم، وال ٌعرفون 

 حكمها؟
جواب: أن الخلل هنا لٌس فً النص؛ ولكنه فٌمن ٌستنبط األحكام من النص؛ فمد ٌكون فال

لنمص فً علمه، أو لصور فً فهمه، أو عدوان فً لصده؛ ولهذا لال الرسول صلى هللا علٌه 
؛ ولد ٌكون الخلل فً إعراض اإلنسان عن التدبر، وبْذل (ٖ)«ُربَّ مبلػ أوعى من سامع»وسلم: 

الحك؛ ولد ٌكون عند اإلنسان علم، وفهم، وجلد، وتدبر؛ لكن هنان ذنوباً تحول  االجتهاد، وطلبِ 
بٌنه، وبٌن وصوله للحك، كما فً لوله تعالى: }إذا تتلى علٌه آٌاتنا لال أساطٌر األولٌن * كبل بل 

[ ؛ ألن المعاصً تُظلم الملب؛ وإذا أظلم ٗٔ، ٖٔران على للوبهم ما كانوا ٌكسبون{ ]المطففٌن: 
لب ال ٌستنٌر؛ وكٌؾ ٌتبٌن له الحك وهو مظلم؟! ولهذا لال هللا سبحانه وتعالى لنبٌه صلى هللا الم

علٌه وسلم: }إنا أنزلنا إلٌن الكتاب بالحك لتحكم بٌن الناس بما أران هللا وال تكن للخابنٌن 
النساء: [ ، ثم لال تعالى: }واستؽفر هللا إن هللا كان ؼفوراً رحٌماً{ ]٘ٓٔخصٌماً{ ]النساء: 

أخذ بعض أهل العلم من هذه اآلٌة أنه ٌنبؽً لمن سبل عن علم أن ٌستؽفر هللا عّز وجّل ٙٓٔ
حتى تزول عنه الذنوب باستؽفاره، وٌتبٌن له الحك؛ وعلى هذا فنمول: إن جمٌع األحكام التً 

كافٌة؛ لكن تتعلك بالعبادات، أو المعامبلت لد بٌنها هللا لكن العٌب عٌب المستدل؛ فاألدلة واضحة 
 المستدل لد تخفى علٌه األحكام لؤلسباب التً ذكرناها، وؼٌرها.
إن النصوص لم تستوعب جمٌع »وٌتفرع على هذه الفابدة فابدة أخرى: وهً ؼلط من لال: 

؛ فإن هللا سبحانه وتعالى لال: } ٌبٌنها لموم «األحكام، وأننا محتاجون إلى العمول فً األحكام
 فٌة من كل ناحٌة.ٌعلمون {؛ فالنصوص كا

ومن فوابد اآلٌة: أن كل ما خالؾ شرٌعة هللا فلٌس من أحكام هللا؛ لموله تعالى: }  - ٕٔ

 ٌبٌنها {.
[ ، ثم لال 5ٕٕومنها: أن الخلع لٌس بطبلق؛ لموله تعالى: }الطبلق مرتان{ ]البمرة:  - ٖٔ

[ ، ثم لال 5ٕٕبه{ ]البمرة: تعالى: }فإن خفتم أال ٌمٌما حدود هللا فبل جناح علٌهما فٌما افتدت 
ً لكان لوله تعالى: } فإن طلمها {  تعالى: } فإن طلمها فبل تحل له { اآلٌة؛ ولو كان الخلع طبللا
هً الطلمة الرابعة؛ وهذا خبلؾ إجماع المسلمٌن؛ ألن المرأة تبٌن بالطبلق الثبلث بإجماعهم؛ 

صار طبللاً؛ واختار شٌخ اإلسبلم ابن وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلع إذا ولع بلفظ الطبلق 
، ولال: إن هذا هو ظاهر اآلٌة؛ ألنه -ولو بلفظ الطبلق  -تٌمٌة أن الخلع فسخ بؤي لفظ كان 

تعالى لال: }فبل جناح علٌهما فٌما افتدت{ ؛ ولم ٌذكر صٌؽة معٌنة؛ ألنه إنما ٌعتبر فً العمود 
لع من الزوج إنما ولع بفداء من المرأة  افتدت بمعانٌها ال بؤلفاظها؛ فما دام هذا الطبلق الذي و

فهذا ال ٌمكن أن نعده طبللاً ولو ولع بلفظ الطبلق؛ وما ذكره رحمه هللا فإنه منظور  -نفسها به 
ً  -فٌه إلى المعنى؛ وما لاله ؼٌره  فمد نظر فٌه إلى  -من أنه إذا ولع بلفظ الطبلق كان طبللا

وجد أنها تعتنً بالمعنى أكثر من االعتناء باللفظ؛ أما اللفظ؛ وال رٌب أن من تؤمل الشرٌعة 
األلفاظ فهً لوالب للمعانً؛ وأنت إذا ألبست المرأة ثوب رجل ال تكون رجبلً؛ كما أنن إذا 
ألبست رجبلً ثوب امرأة لم ٌكن امرأة؛ فاأللفاظ عبارة عن لوالب تدل على ما وراءها؛ فإذا 

 لفداء فكٌؾ ٌحسب طبللاً؟!صار المعنى هو التخلص من الزوج بهذا ا
ومن فوابد اآلٌة: تعظٌم شؤن النكاح بؤن هللا ذكر له حدوداً فً عمده، وفً حله؛ ألنه  - ٗٔ

؛ -كحموق الزوجٌة  -ٌترتب علٌه مسابل كثٌرة من المحرمٌة، والنسب، والمٌراث، وؼٌر ذلن 
لكن ال تستطٌع أن تزوج  ولهذا اشترط فٌه أن ٌكون بَِولً؛ فالمرأة تستطٌع أن تبٌع كل مالها؛

نفسها، كما اشترط فٌه اإلشهاد على رأي كثٌر من أهل العلم؛ وكل العمود ال ٌشترط فٌها ذلن؛ 
ً اشترط فٌه اإلعبلن على رأي بعض أهل العلم؛ والعمود األخرى ال ٌشترط فٌها ذلن؛  وأٌضا

                                                             
 .2ٗٔٔ: الخطبة أٌام منى، حدٌث رلم ٕٖٔكتاب الحج، باب  ٖٙٔأخرجه البخاري ص (ٖ)



ً أنه ال ٌصلح العمد فً بعض األحوال، واألزمان؛ وهذا ٌشاركه فٌ ه بعض العمود؛ وكل وأٌضا
 ذلن من باب األهمٌة فً هذا العمد العظٌم الذي تترتب علٌه هذه األمور الكبٌرة.

 المرآن
ُحوُهن  بَِمْعُروٍف َواَل  }َوإِذَا َطل ْمتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهن  فَأَْمِسكُوُهن  بَِمْعُروٍف أَْو َسّرِ

ِ ُهُزًوا َواْذكُُروا تُْمِسكُوُهن  ِضَراًرا ِلتَْعتَُدو ا َوَمْن ٌَْفعَْل ذَِلَن فَمَْد َظلََم نَْفَسهُ َواَل تَت ِخذُوا آٌَاِت ّللا 
َ َواْعلَ  ٌَِعظُكُْم بِِه َوات مُوا ّللا  ٌْكُْم ِمَن اْلِكتَاِب َواْلِحْكَمِة  ٌْكُْم َوَما أَْنَزَل َعلَ ِ َعلَ َ بُِكّلِ نِْعَمَت ّللا  ُموا أَن  ّللا 

ٍء َعِلٌٌم )شَ   [ٖٕٔ({ ]البمرة : ًْٖٕٔ

 التفسٌر:
وإذا َطلَّمتم النساء فماربن انتهاء عدتهن، فراجعوهن، ونٌتكم المٌام بحمولهن على الوجه 
المستحسن شرًعا وعرفًا، أو اتركوهن حتى تنمضً عدتهن. واحذروا أن تكون مراجعتهن بمصد 

ذلن فمد ظلم نفسه باستحماله العموبة، وال اإلضرار بهن ألجل االعتداء على حمولهن. ومن ٌفعل 
تتخذوا آٌات هللا وأحكامه لعبًا ولهًوا. واذكروا نعمة هللا علٌكم باإلسبلم وتفصٌل األحكام. 
واذكروا ما أنزل هللا علٌكم من المرآن والسنة، واشكروا له سبحانه على هذه النعم الجلٌلة، 

ركم هللا بهذا، وٌخوفكم من المخالفة،  فخافوا هللا ورالبوه، واعلموا أن هللا علٌم بكل شًء، ال ٌُذّكِ
 ٌخفى علٌه شًء، وسٌجازي كبل بما ٌستحك.

فً سبب نزول اآلٌة، لال ابن عباس:" كان الرجل ٌطلك امرأته ثم ٌراجعها لٌل انمضاء  
 .(2ٕٕٗ)عدتها ، ثم ٌطلمها. ٌفعل ذلن ٌضارها وٌعضلها ، فؤنزل هللا هذه اآلٌة "

ٌر: "هذا أمر من هللا عز وجل للرجال إذا طلك أحدهم المرأة طبللا له علٌها فٌه لال ابن كث 
رجعة ، أن ٌحسن فً أمرها إذا انمضت عدتها ، ولم ٌبك منها إال ممدار ما ٌمكنه فٌه رجعتها ، 
فإما أن ٌمسكها ، أي : ٌرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروؾ ، وهو أن ٌشهد على رجعتها ، 

لمعروؾ ، أو ٌسرحها ، أي : ٌتركها حتى تنمضً عدتها ، وٌخرجها من وٌنوي عشرتها با
 .(1ٕٕٗ)منزله بالتً هً أحسن ، من ؼٌر شماق وال مخاصمة وال تمابح"

أي إِذا طلمتم ٌا معشر الرجال النساء  [، "ٖٕٔ{]البمرة:َوإِذَا َطلَّْمتُُم النَِّساءَ لوله تعالى: } 
 .(5ٕٕٗ)طبللاً رجعٌاً"

 .(ٕٕٓ٘)مة الناس؛ أي إذا طلك األزواج نساءهموالخطاب هنا لعا 
 .(ٕٕٔ٘)أي: طبللا رجعٌا" لال الماسمً: " 
أي لاربن انمضاء أجل العدة وشارفن  [، أي"ٖٕٔ{]البمرة:فَبَلَْؽَن أََجلَُهنَّ  لوله تعالى:} 
 .(ٕٕٕ٘)آخرها"
 .(ٖٕٕ٘)لال الصابونً: "ولاربن انمضاء العدة" 
لاربن ، بإجماع من العلماء ، وألن المعنى ٌضطر إلى ذلن لال المرطبً: " معنى }بَلَْؽَن{  

، ألنه بعد بلوغ األجل ال خٌار له فً اإلمسان ، وهو فً اآلٌة التً بعدها بمعنى التناهً ، ألن 
 .(ٕٕٗ٘)المعنى ٌمتضً ذلن ، فهو حمٌمة فً الثانٌة مجاز فً األولى"

الوصول إلٌه وال ٌستعمل البلوغ بمعنى لال الشوكانً: " البلوغ إلى الشا، معناه الحمٌمً  
المماربة إال مجازا لعبللة مع لرٌنة كما هنا فإنه ال ٌصح إرادة المعنى الحمٌمً ألن المرأة إذا لد 

                                                             

 .5/٘(:ص 5ٖٔٗ( تفسٌر الطبري)2ٕٕٗ)
 . 5ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1ٕٕٗ)
 
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٕٕٗ)
 .ٖٕٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٕٓ٘)
 .ٕ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٕٔ٘)
 .ٕ٘ٔ/ٕ، وانظر: محاسن التؤوٌل: ٕٔٗ/٘فتح المدٌر: ( ٕٕٕ٘)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٕٕ٘)
 .٘٘ٔ/ٖ( افسٌر المرطبً: ٕٕٗ٘)



بلؽت آخر جزء من مدة العدة وجاوزته إلى الجزء الذي هو األجل لؤلنمضاء فمد خرجت من 
 .(ٕٕ٘٘)العدة ولم ٌبك للزوج علٌها سبٌل"

[، " أي: فراجعوهّن من ؼٌر ضرار وال ٖٕٔى: } فَؤَْمِسكُوهُنَّ بَِمْعُروٍؾ{]البمرة:لوله تعال 
 .(ٕٕٙ٘)أذى"

اإلمسان بالمعروؾ هو المٌام بما ٌجب لها من حك على زوجها ، ولذلن  لال المرطبً: " 
لال جماعة من العلماء : إن من اإلمسان بالمعروؾ أن الزوج إذا لم ٌجد ما ٌنفك على الزوجة 

ٌطلمها ، فإن لم ٌفعل خرج عن حد المعروؾ ، فٌطلك علٌه الحاكم من أجل الضرر البلحك  أن
 .(2ٕٕ٘)لها من بمابها عند من ال ٌمدر على نفمتها ، والجوع ال صبر"

ُحوهُنَّ بَِمْعُروٍؾ{]البمرة:  أو اتركوهن حتى تنمضً عدتهن  [، أي:"ٖٕٔلوله تعالى:}أَْو َسّرِ
 .(1ٕٕ٘)ّدة علٌهن"بإِحسان من ؼٌر تطوٌل الع

 .(5ٕٕ٘)بؤن تتركوهن حتى تنمضً العدة فٌملكن أنفسهن"لال الماسمً: " 
 .(ٕٕٓٙ)لال المرطبً: ٌعنً "فطلموهن" 
أي: وال تراجعوهن إِرادة اإِلضرار  [؛ "ٖٕٔ{]البمرة:َوالَ تُْمِسكُوهُنَّ ِضَراراً  لوله تعالى: } 
 .(ٕٕٔٙ)بهّن"
أي: بالرجعة ِضراراً، أي: مضارة بإزالة األلفة وإٌماع الوحشة وموجبات  لال الماسمً: " 
 .(ٕٕٕٙ)النفرة"
لال ابن عثٌمٌن: "أي"ال تمسكوهن ألجل اإلضرار بهن؛ ولد مر أنهم كانوا فً الجاهلٌة  

ٌراجعون الزوجات فً العدة من أجل المضاٌمة؛ فحدد هللا المراجعة باثنتٌن، وأنه بعد الثالثة ال 
 .(ٖٕٕٙ)حتى تنكح زوجاً ؼٌره"رجوع 
أي بمصد اإِلضرار، لال المفال: الضّرار هو المضاّرة كموله: }َمْسِجداً  لال الصابونً: " 

 .(ٕٕٗٙ)[ أي لٌضاروا المإمنٌن"2ِٓٔضَراراً{ ]التوبة: 
 .(ٕٕ٘ٙ)[،" أي: لتكون عالبة أمركم االعتداء أو للتعلٌل"ٖٕٔ}ِلتَْعتَُدوا{]البمرة: لوله تعالى: 
 .(ٕٕٙٙ)الطبري:  أي": لتظلموهن بمجاوزتكم فً أمرهن حدودي التً بٌنتها لكم"لال  
لال الصابونً: " لتظلموهن باإِللجاء إِلى االفتداء، وفٌه زجٌر لما كان علٌه الناس حٌث  

كان الزوج ٌترن المعتدة حتى إِذا شارفت انمضاء العّدة ٌراجعها لئِلضرار بها لٌطّول علٌها 
 .(2ٕٕٙ)فٌها" العّدة ال للرؼبة

أخرج الطبري بسنده "عن مسروق : }وال تمسكوهن ضرارا{، لال : ٌطلمها ، حتى إذا  
كادت تنمضً راجعها ، ثم ٌطلمها ، فٌدعها ، حتى إذا كادت تنمضً عدتها راجعها ، وال ٌرٌد 

، (5ٕٕٙ)، وروي نحوه عن ابن عباس(1ٕٕٙ)إمساكها : فذلن الذي ٌضار وٌتخذ آٌات هللا هزوا"
                                                             

 .ٕٕٗ/ٔ( فحت المدٌر: ٕٕ٘٘)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٕٙ٘)
 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٕٕ٘)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٕٕ٘)
 .ٕ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5ٕٕ٘)
 .ٙ٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕٕٓٙ)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٕٔٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٕٕٙ)
 .ٕٗٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٕٕٙ)
 .ٕٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٕٗٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٕ٘ٙ)
 .1/٘( تفسٌر الطبري: ٕٕٙٙ)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسبر: 2ٕٕٙ)
 .1/٘(:ص 5ٓ5ٗ( تفسٌر الطبري)1ٕٕٙ)
 .5/٘(:ص5ٖٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٕٙ)



، (2ٕٕ٘)، والسدي (2ٕٕٗ)، والربٌع(2ٖٕٕ)، والضحان(2ٕٕٕ)، ولتادة (2ٕٕٔ)، والحسن(2ٕٕٓ)ومجاهد
 .(21ٕٕ)، وعطٌة(22ٕٕ)، وابن شهاب(2ٕٕٙ)ومماتل بن حٌان

للعالبة؛ والمعنى: لتمعوا فً االعتداء؛ أي أن عالبة ِلتَْعتَُدوا { و)البلم(  فً لوله تعالى } 
« الم كً»أمركم إذا أمسكتموهن ضراراً هً االعتداء؛ والبلم التً تعرؾ عند بعض النحوٌٌن بـ

تارة ٌراد بها التعلٌل؛ وتارة تكون زابدة؛ وتارة تكون للعالبة؛ فتكون للتعلٌل، كما فً لوله 
[ ؛ وتكون زابدة، كما فً لوله تعالى: ٙٙتعوا{ ]العنكبوت: تعالى: }لٌكفروا بما آتٌناهم ولٌتم

[ ؛ فإذا جاءت بعد اإلرادة فهً زابدة؛ ألن فعل اإلرادة ٌتعدى ٕٙ}ٌرٌد هللا لٌبٌن لكم{ ]النساء: 
بنفسه؛ وتؤتً للعالبة: وهً إذا علم بؤن ما بعدها ؼٌر ممصود، مثل لوله تعالى: }فالتمطه آل 

 .(25ٕٕ)[ 1حزناً{ ]المصص: فرعون لٌكون لهم عدواً و
[، " أي: من ٌمسكها لئِلضرار بها أو لٌكرهها ٖٕٔ} َوَمن ٌَْفعَْل ذَاِلَن{]البمرة: لوله تعالى: 

 . (1ٕٕٓ)على االفتداء"
[، أي:" فمد ظلم بذلن العمل نفسه ألنه عّرضها ٖٕٔلوله تعالى:} فَمَْد َظلََم نَْفَسهُ{]البمرة: 

 .(1ٕٕٔ)لعذاب هللا"
: "ٌعنً عرض نفسه للعذاب، ألن إتٌان ما نهى هللا عنه تعرض لعذاب  لال الزجاج 
 .(1ٕٕٕ)هللا"

 .(1ٖٕٕ)بتعرٌضها لعماب هللا" لال النسفً: " 
 .(1ٕٕٗ)لال الماسمً: " أي: بتعرٌضها لسخط هللا علٌه ونفرة الناس منه" 
ً على ؼٌره  -لال ابن عثٌمٌن: " وأضاؾ الظلم إلى نفسه   ألنه ؛ -وإن كان ظلمه والعا

 .(1ٕٕ٘)جلب على نفسه اإلثم، والعموبة"
[، "أي: ال تهزءوا بؤحكام هللا وأوامره ٖٕٔلوله تعالى:}َواَل تتخذوا آٌَاِت هللا ُهُزواً{]البمرة: 

 .(1ٕٕٙ)ونواهٌه فتجعلوا شرٌعته مهزوءاً بها بمخالفتكم لها"
فإنها جد كلها ، فمن "ال تتخذوا أحكام هللا تعالى فً طرٌك الهزو بالهزو لال المرطبً:  

 .(12ٕٕ)هزل فٌها لزمته"
لال ابن عثٌمٌن: "أي ال تجعلوها مهزوءاً بها؛ أي موضع استهزاء بحٌث ال تعملون بها  

 .(11ٕٕ)استخفافاً بها"

                                                             

 .1/٘(:ص5ٕٔٗ(، و)5ٔٔٗانظر: تفسٌر الطبري)( 2ٕٕٓ)
 .1/٘(:ص5ٔٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٕٔ)
 .ٓٔ-5/٘(:ص5ٔٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٕٕ)
 .ٓٔ/٘(:ص5ٔ1ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٖٕٕ)
 .5/٘(:ص5ٔٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٕٗ)
 .ٓٔ/٘(:ص5ٕٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٕ٘)
 .5ٕٙ/ٔا،  وتفسٌر ابن كثٌر: وما بعده 1/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 2ٕٕٙ)
 .5/٘(:ص5ٔ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)22ٕٕ)
 .ٔٔ/٘(:ص5ٕٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)21ٕٕ)
 .ٕٗٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 25ٕٕ)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٕٕٓ)
 .ٖٖٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: 1ٕٕٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 1ٕٕٕ)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 1ٖٕٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٕٕٗ)
 .ٕٗٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1ٕٕ٘)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٕٕٙ)
 .ٙ٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 12ٕٕ)
 .ٕٗٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 11ٕٕ)



أي جدوا باألخذ بها والعمل بما فٌها وارعوها حك رعاٌتها وإال فمد  لال النسفً: " 
 .(15ٕٕ)اتخذتموها هزواً"

أي: أوامره ونواهٌه مهزّوا، بها بؤن تعرضوا عنها وتتهاونوا فً  لال الماسمً: " 
 .(5ٕٕٓ)المحافظة علٌها"

ِ وأخرج ابن كثٌر بسنده " عن عبادة بن الصامت ، فً لول هللا تعالى : } َوال تَتَِّخذُوا آٌَاِت َّللاَّ
نتً ثم ٌمول : كنت العبًا. هُُزًوا { لال : كان الرجل على عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول للرجل زوجتن اب

ِ ُهُزًوا { فمال رسول  وٌمول : لد أعتمت ، وٌمول : كنت العبًا فؤنزل هللا : } َوال تَتَِّخذُوا آٌَاِت َّللاَّ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ثبلث من لالهن العبًا أو ؼٌر العب ، فهن جابزات علٌه : الطبلق ، والعتاق ، 

 .(5ٕٕٔ)والنكاح"
رة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ثبلث جدهن جد ، وهزلهن جد : النكاح ، وعن أبً هرٌ 

 .(5ٕٕٕ)والطبلق ، والرجعة"
ولٌل : "المعنى ال تتركوا أوامر هللا فتكونوا ممصرٌن العبٌن، وٌدخل فً هذه اآلٌة  

 .(5ٖٕٕ)اعلمه"االستؽفار من الذنب لوال مع اإلصرار فعبل ، وكذا كل ما كان فً هذا المعنى ف
 .(5ٕٕٗ)وال خبلؾ بٌن العلماء أن من طلك هازال أن الطبلق ٌلزمه" لال المرطبً: " 
ٌْكُملوله تعالى: }   ِ َعلَ أي: واذكروا فضل هللا علٌكم  [، "ٖٕٔ{]البمرة:َواْذكُُروا نِْعَمَت َّللاَّ

 .(5ٕٕ٘)بهداٌتكم لئِلسبلم"
 .(5ٕٕٙ)والبٌنات إلٌكم"لال ابن كثٌر: " أي : فً إرساله الرسول بالهدى  
 .(52ٕٕ)أي باإلسبلم وبٌان األحكام" لال المرطبً: " 
 .(51ٕٕ)لال النسفً: " باإلسبلم وبنبوة دمحم علٌه السبلم" 
 .(55ٕٕ)لال الماسمً: " أي: فً إرساله الرسول بالهدى والبٌنات إلٌكم" 

م فً جاهلٌة لال الشوكانً: "أي النعمة التً صرتم فٌها باإلسبلم وشرابعه بعد أن كنت 
 .(ٖٕٓٓ)جهبلء وظلمات بعضها فوق بعض"

لال ابن عثٌمٌن:"أي اذكروا باللسان، وبالملب، وبالجوارح، نعمة هللا علٌكم حتى تموموا  
بشكرها؛ فإن الؽفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر، ولوله تعالى: } نعمة هللا { مفرد مضاؾ؛ 

تعالى: } وإن تعدوا نعمة هللا ال تحصوها {  والمفرد المضاؾ ٌدل على العموم، كما فً لوله
[ ؛ ولو كان المراد بالنعمة مدلولها اإلفرادي لكان إحصاإها ممكناً؛ المهم أن نعمة 1ٔ]النحل: 

هللا هنا عامة؛ ونعم هللا ال تحصى أجناسها فضبلً عن أفرادها؛ فموله تعالى: } نعمة هللا علٌكم { 
وما بكم من نعمة فمن هللا { ]النحل:  عّز وجّل ٌمول:} وإن دلت؛ ألن هللا -ٌشمل كل النعم 

ٖ٘"](ٕٖٓٔ). 

                                                             

 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 15ٕٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5ٕٕٓ)
( "زوابده" من طرٌك آخر ٔٓ٘. ورواه الحارث بن أبً أسامة فً مسنده برلم )ٖٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5ٕٕٔ)
 فرواه من طرٌك ابن لهٌعة ، عن عبٌد هللا بن أبً جعفر ، عن عبادة بن الصامت به مرفوعا. ،
( لال حسن ؼرٌب.  وسنن ابن ماجة برلم 1ٗٔٔ( وسنن الترمذي برلم )5ٕٗٔ(سنن أبً داود برلم )5ٕٕٕ)
(ٕٖٓ5.) 
 .1ٗٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5ٖٕٕ)
 .ٙ٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5ٕٕٗ)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٕٕ٘)
 .ٖٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5ٕٕٙ)
 .ٙ٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 52ٕٕ)
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 51ٕٕ)
 . ٖ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 55ٕٕ)
 .ٕٕٗ/ٔ( فتح المدٌر: ٖٕٓٓ)
 .ٕ٘ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٕٔٓ)



ٌْكُْم ِمَن اْلِكتَاِب َواْلِحْكَمةِ لوله تعالى: }   وما أنعم به  [،؛ أي:"ٖٕٔ{]البمرة:َوَما أَْنَزَل َعلَ
 .(ٕٖٕٓ)علٌكم من المرآن العظٌم والسنّة المطّهرة"

 .(ٖٖٕٓ)من المرآن والسنة وذكرها ممابلتها بالشكر والمٌام بحمها" لال النسفً: " 
}والحكمة{ هً السنة المبٌنة على لسان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مراد هللا فٌما لم لال المرطبً: " 

 .(ٖٕٗٓ)ٌنص علٌه فً الكتاب"
 .(ٖٕ٘ٓ)لال ابن عثٌمٌن:"والمراد بـ}الكتاب{المرآن؛ }والحكمة{أي السنة النبوٌة" 
لال الشوكانً: "أفرد الكتاب والحكة بالذكر مع دخولهما فً النعمة دخوال أولٌا تنبٌها على  

 .(ٖٕٙٓ)خطرهما وعظم شؤنهما"
ركم به ترؼٌباً، وترهٌباً"ٖٕٔ{]البمرة:ٌَِعظُكُْم بِهِ لوله تعالى: }   [، أي "ٌذّكِ

(ٕٖٓ2). 
 .(1ٖٕٓ)أي : ٌؤمركم وٌنهاكم وٌتوعدكم على ارتكاب المحارم" لال ابن كثٌر:" 
أي ٌرشدكم وٌذّكركم وهدي رسوله إِلى سعادتكم فً الدارٌن" لال الصابونً: " 

(ٕٖٓ5). 
 .(ٖٕٓٔ)أي ٌخوفكم" لال المرطبً: " 
 .(ٖٕٔٔ)لال الماسمً: " أي: ٌؤمركم وٌنهاكم وٌتوعدكم على المخالفة" 
 .(ٕٖٕٔ)أي: خافوا هللا ورالبوه فً أعمالكم"[،"ٖٕٔ{]البمرة:َّللاََّ َواتَّمُوا لوله تعالى:} 
 .(ٖٖٕٔ)لال ابن كثٌر: " أي : فٌما تؤتون وفٌما تذرون" 
 .(ٖٕٗٔ)فٌما امتحنكم به" لال النسفً: " 
لال ابن عثٌمٌن: " ما أكثر ما ٌؤمر هللا عّز وجّل بالتموى؛ ألن بالتموى صبلح الملوب،  

 .(ٖٕ٘ٔ)ل أوامر هللا، واجتناب نواهٌه تمرباً إلٌه، وخوفاً منه"واألعمال؛ و )التموى( فع
ٍء َعِلٌٌم{]البمرة: لوله تعالى:} ًْ واعلموا أنه تعالى ال  أي:" [،ٖٕٔواعلموا أَنَّ هللا بُِكّلِ َش

 .(ٖٕٙٔ)تخفى علٌه خافٌة من أحوالكم"

وسٌجازٌكم لال ابن كثٌر: أي ": فبل ٌخفى علٌه شًء من أموركم السرٌة والجهرٌة ،  
 .(2ٖٕٔ)على ذلن"

لال ابن عثٌمٌن:" أمر بالعلم بؤن هللا بكل شًء علٌم؛ فبل ٌخفى علٌه شًء، كما لال تعالى:  
 . (1ٖٕٔ)["٘}إن هللا ال ٌخفى علٌه شًء فً األرض وال فً السماء{ ]آل عمران: 

 الفوابد:

                                                             

 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٖٕٓ)
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖٖٕٓ)
 .2٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٕٗٓ)
 .ٕ٘ٔ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٕ٘ٓ)
 .ٕٕٗ/ٔ( فتح المدٌر: ٖٕٙٓ)
 .ٕ٘ٔ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2ٖٕٓ)
 .ٖٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1ٖٕٓ)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٖٕٓ)
 .2٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٕٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖٕٔٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٖٕٔ)
 .ٖٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖٖٕٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖٕٗٔ)
 . ٕ٘ٔ/ٌٖمٌن: (تفسٌر ابن عثٖٕ٘ٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٕٙٔ)
 .ٖٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2ٖٕٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1ٖٕٔ)



نساء فبلؽن أجلهن {؛ من فوابد اآلٌة: أن لكل طبلق أجبلً؛ لموله تعالى: } وإذا طلمتم ال - ٔ
األجل هنا مجمل؛ ولكنه مبٌن فً لوله تعالى: }والمطلمات ٌتربصن بؤنفسهن ثبلثة لروء{ 

 [ ؛ وؼٌرها من اآلٌات الدالة على العدة.1ٕٕ]البمرة: 
وٌتفرع على هذه الفابدة: أن المرآن ٌؤتً مجمبلً أحٌاناً، ومفصبلً أحٌاناً؛ وٌدل لذلن لوله 

[ ؛ وفابدة اإلتٌان باإلجمال، ثم التفصٌل: أنه ٔحكمت آٌاته ثم فصلت{ ]هود: تعالى: }الر كتاب أ
إذا ورد النص مجمبلً فإن النفس تتطلع إلى معرفة ذلن المجمل، وبٌان ذلن المبهم؛ فٌكون فً 

 ذلن شدة االشتٌاق إلى العلم.
عالى: } فبلؽن ومن فوابد اآلٌة: جواز المراجعة بعد تمام العدة لبل أن تؽتسل؛ لموله ت - ٕ

أجلهن فؤمسكوهن بمعروؾ أو سرحوهن {؛ وجه الداللة أن لوله تعالى: } فؤمسكوهن { جواب 
للشرط فً لوله تعالى: } وإذا طلمتم النساء فبلؽن أجلهن {؛ وهذا ٌمتضً أن ٌكون اإلمسان، أو 

فٌها أهل التسرٌح، بعد بلوغ األجل ضرورة أن المشروط ٌمع بعد الشرط؛ وهذه المسؤلة اختلؾ 
إلى أن للزوج أن ٌراجع زوجته بعد طهرها من الحٌضة  -رحمه هللا  -العلم؛ فذهب اإلمام أحمد 

الثالثة حتى تؽتسل؛ فلو طهرت فً الصباح بعد الفجر، ثم لم تؽتسل إال لصبلة الظهر، وراجعها 
أنه ٌنتهً زوجها فٌما بٌن طهارتها، واؼتسالها صحت المراجعة؛ وذهب كثٌر من أهل العلم إلى 

لوا لوله تعالى: } فبلؽن أجلهن { أن المعنى:  ولت المراجعة بالطهارة من الحٌضة الثالثة؛ وأوَّ
لاربن بلوغ أجلهن؛ وأنه ال رجعة بعد الطهر من الثالثة؛ والمول األول أصح؛ ألنه هو ظاهر 

الزوج؛ ألنه اآلٌة؛ وهو الوارد عن الصحابة رضً هللا عنهم؛ وٌكون هذا من باب التوسعة على 
لد ٌندم فٌرجع؛ وهو نظٌر ثبوت الخٌار بٌن المتباٌعٌن ما داما فً المجلس؛ وإال فالعمد لد تم 
باإلٌجاب، والمبول؛ لكن لهما الخٌار ما داما فً المجلس توسعة علٌهما؛ وهذا شًء معلوم فً 

 فمد ٌزهد فٌه. ؼرٌزة اإلنسان، وطبٌعته: إنه إذا منع من الشًء صار فً شوق إلٌه؛ فإذا حصله

ومن فوابد اآلٌة: أن اإلمسان بمعروؾ، أو التسرٌح بمعروؾ واجب؛ لموله تعالى: }  - ٖ
 فؤمسكوهن بمعروؾ أو سرحوهن بمعروؾ {.

ومنها: وجوب المعاشرة بالمعروؾ حتى بعد الطبلق؛ لموله تعالى: } فؤمسكوهن  - ٗ
لمول؛ أو بالفعل، أو بمنع بمعروؾ أو سرحوهن بمعروؾ { لببل ٌإذي اإلنسان زوجته با

ً من المشاحنة،  الحموق، أو ما أشبه ذلن؛ ومما هو معروؾ أن ما ٌجري بٌن األزواج أحٌانا
وادعاء الزوج ما ٌكون لزوجته من األمتعة التً أعطاها إٌاها فً المهر، أو فٌما بعد ذلن حتى 

 ٌطالبها بالحلً الذي أعطاها؛ خبلؾ المعروؾ الذي أمر هللا به.
ومنها: عناٌة هللا عّز وجّل بعباده فً أن ٌتعاملوا بٌنهم بالمعروؾ سواء فً حال  - ٘

االتفاق، أو فً حال االختبلؾ؛ ألن ذلن هو الذي ٌمٌم وحدة األمة؛ فإن األمة إذا لم تتعامل 
تفرلت، واختلفت؛ فاألمة اإلسبلمٌة أمة واحدة، كما لال هللا  -بل بالمنكر، واإلساءة  -بالمعروؾ 

الى: } واذكروا نعمة هللا علٌكم إذ كنتم أعداًء فؤلؾ بٌن للوبكم فؤصبحتم بنعمته إخواناً { ]آل تع
 [ .ٖٓٔعمران: 
لئلضرار بها؛ لموله تعالى: } وال  -أي مراجعتها  -ومنها: تحرٌم إمسان المطلمة  - ٙ

 تمسكوهن ضراراً لتعتدوا {.
؛ فبل ٌحل ألحد أن ٌعامل أخاه المسلم ومنها: أن كل من عامل أخاه ضراراً فهو معتدٍ  - 2

على وجه المضارة؛ ولد جاء فً الحدٌث عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "من ضار ضار هللا به، ومن شاق شك 
؛ فالمضارة بٌن المسلمٌن محرمة؛ (ٕ)فً حدٌث آخر: "ال ضرر وال ضرار" ؛ وجاء(ٔ)هللا علٌه"

 لتعتدوا {.لذلن لال تعالى: } وال تمسكوهن ضراراً 

                                                             
: ما جاء 2ٕ، كتاب البر والصلة، باب 1ٗ2ٔ، وأخرجه الترمذي ص1ٗ2٘ٔ، حدٌث ٖ٘ٗ/ٖأخرجه أحمد  (ٔ)

: فً المضاء، ٖٔ، كتاب المضاء باب 5ٕٗٔ؛ وأخرجه أبو داود ص5ٗٓٔفً الخٌانة والؽش، حدٌث رلم 
ره، : من بنى فً حمه ما ٌضر جا2ٔ، كتاب األحكام، باب 2ٕٔٙ، وأخرجه ابن ماجة صٖٖ٘ٙحدٌث رلم 
 : حسن.ٗٓٗ/ٕ، لال األلبانً فً صحٌح أبً داود ٕٖٕٗحدٌث رلم 



ومنها: أن المضارة عدوان؛ لموله تعالى: } لتعتدوا { سواء كانت البلم للعالبة، أو  - 1
 أي سواء كان الممصود من المضارة االعتداء؛ أو لم ٌمصد االعتداء لكن حصل. -للتعلٌل 
: } ومنها: تحرٌم ظلم اإلنسان لنفسه؛ ألن هللا تعالى نهى عن هذه األشٌاء، ثم لال تعالى - 5

 ومن ٌفعل ذلن فمد ظلم نفسه {.
أنا حر أفعل ما أشاء، »ومنها: أن فعل المعاصً ظلم للنفس؛ فبل ٌمول اإلنسان:  - ٔٔ

؛ هذا خطؤ؛ فؤنت ال ٌحل لن أن تظلم نفسن؛ فظلم الؽٌر عدوان، وحرام؛ «وأصبر على العذاب
 .(ٖ)«ولنفسن علٌن حماً »وظلم النفس أٌضاً عدوان، وحرام؛ وفً الحدٌث: 

ومنها: أن من ظلم ؼٌره بعدوانه علٌه فمد ظلم نفسه فً الحمٌمة؛ ألن المظلوم إذا لم  - ٕٔ
ٌتخلص الظالم من مظلمته فً الدنٌا فسوؾ ٌإخذ من حسناته للمظلوم فً اآلخرة؛ فإذا فنٌت 
حسناته أُخذ من سٌبات المظلوم؛ فطرحت علٌه، ثم طرح فً النار؛ ولذلن عبر هللا عن اإلضرار 

 لزوجة فً إمساكها بموله تعالى: } فمد ظلم نفسه { مع أنه ظالم للزوجة أٌضاً.با
ومنها: إؼراء المخاطب باجتناب ظلم ؼٌره؛ ألن الظالم لد ٌظن أنه منتصر على  - ٖٔ

 المظلوم؛ فإذا علم أنه ظالم لنفسه تهٌب ذلن، واستمام على العدل.
آٌات شرعٌة؛ وهً ما جاءت به الرسل من ومنها: أن آٌات هللا تنمسم إلى لسمٌن:  - ٗٔ

الشرع؛ وآٌات كونٌة؛ وهً هذه الكابنات التً نشاهدها فً السموات، واألرض، والشمس، 
 -والممر؛ أما كون ما جاءت به الرسل من الشرع آٌة فؤلنها أمور ال ٌمكن أن ٌؤتً البشر بمثلها 

كونٌة فإن هذه المخلولات ال ٌمكن ألحد ؛ وأما كون هذه الكابنات آٌات -وال سٌما المرآن الكرٌم 
ً من هذه  أن ٌخلك مثلها؛ ولد تحدى هللا عّز وجّل أولبن العابدٌن أن تخلك معبوداتهم شٌبا

الكابنات، فمال عّز وجّل: }ٌا أٌها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذٌن تدعون من دون هللا لن 
ب شٌباً ال ٌستنمذوه منه ضعؾ الطالب والمطلوب{ ٌخلموا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن ٌسلبهم الذبا

[ ؛ فهذه المخلولات فً انتظامها وحسنها، كلها آٌات تدل على أن هللا سبحانه وتعالى 2ٖ]الحج: 
 هو الخالك؛ وعلى وحدانٌته، وعلى لدرته، وتمام حكمته، كما لٌل:

 .وفً كل شًء له آٌة تدل على أنه واحد
م اتخاذ آٌات هللا هزواً سواء اتخذ الكل أم البعض؛ فمثال اتخاذ ومن فوابد اآلٌة: تحرٌ - ٘ٔ 

ٌهزأ اإلنسان وٌسخر من شرع هللا عّز وجّل، سواء سخر بالشرع  آٌات هللا الشرعٌة هزواً أن
كله، أو بجزء منه؛ ألن االستهزاء ببعض الشرٌعة استهزاء بجمٌع الشرٌعة؛ وهنان فرق بٌن 

 عّز وجّل؛ وبٌن من ٌسخر بالشرع، وٌستهزئ به، وٌرى من ٌدع العمل مع تعظٌمه لشرع هللا
أنه عبث، وأنه باطل، وما أشبه ذلن؛ فاألول له حكم العصاة؛ فإن كانت معصٌته كبٌرة تبلػ به 

كما لو كانت من صؽابر الذنوب، ولم  -الكفر فهو كافر؛ وإال فهو فاسك؛ وإال فهو دون الفاسك 
ئ الذي ٌرى أن الشرع عبث، أو أنه ألناس انمرضوا، ؛ وأما الثانً المستهز-ٌصر علٌها 

بهذا الشرع؛ فهذا ال شن أنه كافر؛ وإذا استهزأ  ومضوا، وأن هذا العصر ال ٌصلح للعمل
مستهزئ بحامل الشرٌعة، أو العامل بها من أجل حمله الشرٌعة، أو عمله بها فهو كافر؛ ألنه 

ما رأٌنا مثل »ّل فً أولبن النفر الذٌن لالوا: استهزأ بشرٌعة من شرابع هللا؛ ولهذا لال عّز وج
أرؼب بطوناً، وال أكذب ألسناً، وال أجبن عند  -ٌعنون الرسول، وأصحابه  -لرابنا هإالء 

؛ لال هللا سبحانه وتعالى فٌهم: }ولبن سؤلتهم لٌمولن إنما كنا نخوض ونلعب لل أباهلل «اللماء
[ ؛ أما ٙٙ، ٘ٙلد كفرتم بعد إٌمانكم{ ]التوبة: وآٌاته ورسوله كنتم تستهزإون * ال تعتذروا 

                                                                                                                                                                               
، كتاب 2ٕٔٙمن حدٌث ابن عباس، وأخرجه ابن ماجة ص 1ٙ2ٕ، حدٌث رلم ٖٖٔ/ٔأخرجه أحمد  (ٕ)

؛ وأخرجه مالن فً الموطؤ مرسبًل ٖٕٓٗ: من بنً فً حمه ما ٌضر جاره، حدٌث رلم 2ٔاألحكام، باب 
، المضاء فً المرفك، وأخرجه الحاكم فً المستدرن من طرٌك أبً سعٌد ٕٙ، كتاب األلضٌة، باب 2ٔ٘/ٕ

، ولال حدٌث صحٌح على شرط مسلم وألره الذهبً؛ ولال األلبانً فً السلسلة الصحٌحة 1٘ – 2٘/ٕالخدري 
 ، صحٌح.ٕٓ٘، حدٌث رلم ٖٗٗ/ٔ
لتطوع...، حدٌث رلم : من ألسم على أخٌه لٌفطر فً أ٘، كتاب الصوم، باب ٗ٘ٔأخرجه البخاري ص (ٖ)

ٔ5ٙ1. 



، «هإالء دراوٌش ال ٌعرفون المجتمع وال الدنٌا»الذٌن ٌمولون عن حملة الشرع، والعاملٌن به: 
وما أشبه ذلن من الكلمات؛ فهإالء أٌضاً كفار؛ ألن هللا تعالى ٌمول: }إن الذٌن أجرموا كانوا من 

م ٌتؽامزون * وإذا انملبوا إلى أهلهم انملبوا فكهٌن * وإذا الذٌن آمنوا ٌضحكون * وإذا مروا به
هإالء »[ ؛ وفً معنى ذلن لولهم: ٕٖ - 5ٕرأوهم لالوا إن هإالء لضالون{ ]المطففٌن: 

، ولد ذكر هللا فً آخر اآلٌات ما ٌدل على كفرهم فً لوله تعالى: }فالٌوم الذٌن آمنوا «رجعٌون
؛ فدل هذا على أن أولبن الذٌن ٌسخرون بالمإمنٌن من [ ٖٗمن الكفار ٌضحكون{ ]المطففٌن: 

 أجل إٌمانهم كفار.
وهذا لم تجر به العادة  -ومثال اتخاذ اآلٌات الكونٌة هزواً: لو نزل المطر فً أٌام الصٌؾ  

ما هذا التبدٌل! ٌوم أن ٌكون الناس محتاجٌن إلى المطر فً الشتاء ال ٌجًء؛ واآلن »فمال:  -
أن ٌوجد من بعض الفجرة الذٌن ٌمولون مثل هذا الكبلم؛ أو مثبلً ٌُْؽلَُب  وهذا ٌمكن« ٌؤتً!

ما هذا؟ كٌؾ : »-تؽلبهم الٌهود مثبلً، فٌمول المستهزئ بآٌات هللا الكونٌة  -لومٌون من العرب 
على بنً كنعان، وعدنان، ولحطان؛ كٌؾ هذا وهم بنو  -ٌكون النصر للٌهود على العرب 

ذلن؛ لكن المإمن ٌستسلم ألمر هللا عّز وجّل الكونً كما ٌستسلم ألمره وما أشبه « إسرابٌل؟!
الشرعً؛ وٌرى أنه فً ؼاٌة الحكمة، وفً ؼاٌة اإلتمان، وأنه فً مكانه، وأن ما حدث فهو والع 
مولعه، وأن الحكمة تمتضً ذلن؛ ألن هللا عّز وجّل حكٌم؛ ال ٌصنع شٌباً إال لحكمة؛ فالمهم أن 

الكونٌة ٌمكن أن ٌكون؛ ولد نهى هللا تعالى أن تتخذ آٌاته هزواً؛ وهو عام  االستهزاء باآلٌة
للكونٌة، والشرعٌة؛ لكن بما أن اآلٌة فً سٌاق اآلٌة الشرعٌة تكون أخص باآلٌات الشرعٌة منها 

 باآلٌات الكونٌة.
جّل هو ومن فوابد اآلٌة: أن المخالفة نوع من االستهزاء؛ ألنن إذا آمنت بؤن هللا عّز و - ٙٔ

ثم عصٌته فكؤنن تستهزئ بهذه العظمة؛ فلو أن ملكاً  الرب العظٌم الذي له الحكم، وإلٌه الحكم،

نهان عن شًء، ثم إنن أمامه، وعلى عٌنه تخالؾ هذا األمر،  -وهلل المثل األعلى  -من الملون 
نوع من  ؛ فالمعصٌة«أنت تستهزئ بً؛ ألنً نهٌتن، ففعلَت ما نهٌتن عنه أمامً»فسٌمول لن: 

 .-وإن كانت لٌست من النوع الذي ٌخرج به اإلنسان من اإلسبلم  -االستهزاء باهلل عّز وجّل 
ومن فوابد اآلٌة: وجوب ذكر نعمة هللا سبحانه وتعالى؛ لموله تعالى: } واذكروا نعمت  - 2ٔ

ًّ هللا علٌكم {؛ والذكر ٌكون بالملب، واللسان، والجوارح؛ فذكرها باللسان أن تمول: أن عم هللا عل
[ ؛ فتثنً على هللا عّز وجّل بها ٔٔبكذا، كما لال تعالى: }وأما بنعمة ربن فحدث{ ]الضحى: 

ًّ به من المال، أو الزوجة، أو األوالد، أو ما أشبه ذلن؛  تمول: اللهم لن الحمد على ما أنعمت عل
ً بؤنها نعمة من هللا؛ وذكرها  بالجوارح أن تعمل وذكرها بالملب أن تستحضرها بملبن معترفا

 بطاعة هللا، وأن ٌُرى أثر نعمته علٌن.
ومن فوابد اآلٌة: أن منة هللا علٌنا بإنزال الكتاب والحكمة أعظم من كل منة؛ ٌإخذ  - 1ٔ

 ذلن من تخصٌصها بعد التعمٌم؛ ألن التخصٌص بعد التعمٌم ٌدل على أهمٌتها.
ا أنزل علٌكم من الكتاب {؛ ألن ما أنزل ومنها: أن المرآن كبلم هللا؛ لموله تعالى: } وم - 5ٔ

هللا إما أن ٌكون عٌناً لابمة بنفسها؛ أو صفة لابمة بموصوفها؛ فؤما األول فمخلوق، كما فً لوله 
[ ، ولوله تعالى: }وأنزل لكم من األنعام ثمانٌة 55تعالى: }أنزل من السماء ماًء{ ]األنعام: 

[ ؛ وأما الثانً ٕ٘ا الحدٌد فٌه بؤس شدٌد{ ]الحدٌد: [ ، ولوله تعالى: }وأنزلنٙأزواج{ ]الزمر: 
[ ، وكما فً هذه اآلٌة: } وما ٔفكموله تعالى: }تبارن الذي نزل الفرلان على عبده{ ]الفرلان: 

 أنزل علٌكم من الكتاب {؛ وهذا ٌكون صفة هلل عّز وجّل ؼٌر مخلولة.
لموله تعالى: } وما أنزل علٌكم  ومن فوابد اآلٌة: أن شرٌعة هللا عّز وجّل كلها حكمة؛ - ٕٓ

 من الكتاب والحكمة {.
وٌتفرع على هذه الفابدة فابدة أخرى: وهً أنه ال حاجة إلى أن نتعب أنفسنا فً طلب  

الحكمة، أو أن نتمحل حكمة بعٌدة لد تكون مرادة هلل، أو ؼٌر مرادة؛ ألننا نعلم أن كل ما شرعه 
 -عبد باالمتثال فٌما ال ٌعلم حكمته؛ ولهذا لما سبلت عابشة هللا فهو لحكمة؛ ومن الحكمة امتحان ال

كان ٌصٌبنا ذلن »: ما بال الحابض تمضً الصوم وال تمضً الصبلة؟ لالت: -رضً هللا عنها 



؛ فجعلت الحكمة أمر هللا، ورسوله؛ أما السإال عن (ٔ)«فنإمر بمضاء الصوم، وال نمضً الصبلة
 بؤس به؛ ولهذا كان الصحابة رضً هللا عنهم ٌسؤلون الحكمة من باب االسترشاد فإن هذا ال

لوله تعالى: }ٌسؤلونن عن األهلة لل هً  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن حكمة بعض األشٌاء، كما فً 
[ ؛ والسإال على هذا الوجه من باب طلب العلم الذي ٌزداد 15ٔموالٌت للناس والحج{ ]البمرة: 
ما السإال عن الحكمة بحٌث ال ٌستسلم اإلنسان للحكم، وال ٌنماد إال به المإمن إٌماناً، وعلماً؛ وأ

 بمعرفتها فهذا ضبلل، واستكبار عن الحك، واتباع للهوى، وجعل الشرٌعة تابعة ال متبوعة.
معناه « االتعاظ»ومن فوابد اآلٌة: أن ما جاء فً كتاب هللا موعظة ٌتعظ بها العبد؛ و - ٕٔ

أي انتفع، وترن ما فٌه  -رة إلى ما فٌه منفعة؛ ٌمال: وعظته فاتعظ فٌه مض أن اإلنسان ٌجتنب ما
 [ .ٖٕٔمضرته إلى ما فٌه مصلحته؛ لموله تعالى: }ٌعظكم به{ ]البمرة: 

ومنها: ثبوت رحمة هللا عّز وجّل، وأن هللا تعالى ذو رحمة واسعة؛ لموله تعالى: }  - ٕٕ
 رحمة هللا تعرؾ بآثارها.وما أنزل علٌكم من الكتاب والحكمة ٌعظكم به {؛ ف

 ومنها: وجوب التموى؛ لموله تعالى: } واتموا هللا {. - ٖٕ
 ومنها: عموم علم هللا لكل شًء؛ لموله تعالى: } أن هللا بكل شًء علٌم {. - ٕٗ
ومنها: تحذٌر المرء من المخالفة؛ ألنه إذا علم أن هللا بكل شًء علٌم حذر من  - ٕ٘

األمر بالتموى، ولال تعالى: } واتموا هللا واعلموا أن هللا بكل شًء  مخالفته؛ ولهذا أعمبها بعد
 علٌم {.
ومنها: الرد على ؼبلة المدرٌة الذٌن ٌمولون: إن هللا ال ٌعلم أفعال العباد حتى تمع  - ٕٙ

؛ والمدرٌة هم «ومنكروه الٌوم للٌل»منهم؛ وهذا كان الؽبلة ٌمولونه لدٌماً؛ لال شٌخ اإلسبلم: 
 ولون: إن للعبد مشٌبة، ولدرة مستملتٌن عن هللا عّز وجّل.الذٌن ٌم

 المرآن
ٌْنَُهْم }َوإِذَا َطل ْمتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهن  فاََل تَْعُضلُوهُن  أَْن ٌَْنِكْحَن أَْزَواَجُهن  إِذَا تََراَضْوا بَ 

ُ بِاْلَمْعُروِف ذَِلَن ٌُوَعظُ بِِه َمْن َكاَن ِمْنكُْم  ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر ذَِلكُْم أَْزَكى لَكُْم َوأَْطَهُر َوّللا  ٌُْؤِمُن بِاَّلل 
 [ٕٖٕ({ ]البمرة : ٌَْٕٖٕعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَُموَن )

 فً سبب نزول اآلٌة ثبلثة ألوال:
}فبل تعضلوهن أن  -عز وجل  -احدها: أخرج الواحدي عن الحسن أنه لال فً لول هللا 

أزواجهن إذا تراضوا{ اآلٌة، لال: "حدثنً معمل بن ٌسار أنها نزلت فٌه لال: كنت ٌنكحن 
زوجت أختا لً من رجل فطلمها حتى إذا انمضت عدتها جاء ٌخطبها، فملت له: زوجتن 
وأفرشتن وأكرمتن فطلمتها، ثم جبت تخطبها؟ ال وهللا ال تعود إلٌها أبدا لال: وكان رجبل ال بؤس 

هذه اآلٌة فملت: اآلن أفعل ٌا  -عز وجل  -ترٌد أن ترجع إلٌه، فؤنزل هللا به، وكانت المرأة 
 .(5ٖٕٔ)رسول هللا، فزوجتها إٌاه"

                                                             
: وجوب لضاء ٘ٔ، كتاب الحٌض، باب 2ٖٖ، وأخرجه مسلم صٕٖٔ: ال تمضً الحابض الصبلة، حدٌث رلم ٕٓ، كتاب الحٌض، باب 2ٕأخرجه البخاري ص (ٔ)

 .ٖٖ٘[ 5ٙ] 2ٖٙالصوم على الحابض دون الصبلة، حدٌث رلم 

 - 5ٙ٘/ٕ( وأبو داود )ٖٓٔ٘ح:  - 1ٖٔ/5ي: ، و أخرجه البخاري )فتح البار1ٔ-1ٓ( اسباب النزول: 5ٖٕٔ)
( وابن أبً حاتم وابن مردوٌه )تفسٌر ابن كثٌر: 1ٕٓ/ٕ( والحاكم )المستدرن: 52ٕ/ٕ( وابن جرٌر )12ٕٓح: 
 ( من طرٌك ٌونس بن عبٌد عن الحسن به.5ٔ( والدارلطنً )الصحٌح المسند للوادعً: 1ٕٕ/ٔ

ار أنه لال: "كانت لً أخت فخطبت إلً وكنت أمنعها الناس، وفً رواٌة أخرى أخرج الواحدي عن معمل بن ٌس
فؤتانً ابن عم لً فخطبها فؤنكحتها إٌاه فاصطحبا ما شاء هللا، ثم طلمها طبللا له رجعة، ثم تركها حتى انمضت 
عدتها فخطبها مع الخطاب، فملت: منعتها الناس وزوجتن إٌاها، ثم طلمتها طبللا له رجعة، ثم تركتها حتى 

ت عدتها، فلما خطبت إلً أتٌتنً تخطبها، ال أزوجن أبدا فؤنزل هللا تعالى: }وإذا طلمتم النساء فبلؽن أجلهن انمض
، و أخرجه الطبرانً 1ٔفبل تعضلوهن أن ٌنكحن أزواجهن{ فكفرت عن ٌمٌنً وأنكحتها إٌاه".] أسباب النزول: 

( 5ٖٗٔح:  - ٗٔ/ٕسً )منحة المعبود: ( والطٌال51ٕ/ٕ( وابن جرٌر )1ٙٗح:  - ٕ٘ٓ/ٕٓ)المعجم الكبٌر: 
 من طرٌك عباد به. وإسناده حسن[.



والثانً: لال السدي: "نزلت فً جابر بن عبد هللا األنصاري ، وكانت له ابنة عم فطلمها 
عمنا ، ثم  زوجها تطلٌمة ، فانمضت عدتها ، ثم رجع ٌرٌد رجعتها. فؤما جابر فمال : طلمت ابنة

 .(ٕٖٕٓ)ترٌد أن تنكحها الثانٌة! وكانت المرأة ترٌد زوجها ، لد راضته. فنزلت هذه اآلٌة"
والثالث: أنها نزلت عموماً فً نهً كل ولً عن مضارة ولٌّته من النساء أن ٌعضلها عن 

، (ٕٖٕٗ)، ومسروق (ٖٕٖٕ)، والزهري(ٕٕٖٕ)، والضحان(ٕٖٕٔ)النكاح ، وهذا لول ابن عباس
 .(ٕٖٕ٘)وإبراهٌم
{]البمرة:تعالى:  لوله أي إِذا طلمتم النساء وانمضت  [، "ٕٖٕ}َوإِذَا َطلَّْمتُُم النَِّساَء فَبَلَْؽَن أََجلَُهنَّ
 .(ٕٖٕٙ)عدتهن "

 .(2ٕٖٕ)لال الشافعً:" خاطب األولٌاء ، وأن هذا انمضاء األجل ، ال األشراؾ على انمضابه"
األولٌاء بٌن، ألن المطلمة التً لال الزجاج:" هذا مخاطبة لؤلولٌاء، وفً هذا دلٌل أن أمر 

 .(1ٕٖٕ)تراجع إنما هً مالكة بضعها إال أن الولً ال بد منه"
لا الماوردي:" بلوغ األجل ها هنا ] تناهٌه [ ، بخبلؾ بلوغ األجل فً اآلٌة التً لبلها ، ألنه 
ى ال ٌجوز لها أن تنكح ؼٌره لبل انمضاء عدتها ، لال الشافعً : فدخل اختبلؾ المعنٌٌن عل

 .(5ٕٖٕ)افتراق البلوؼٌن "
 :(ٖٖٕٓ)لال الزّجاج: "األجل آخر المدة وعالبة األمور، لال لبٌد

  .َواْخُزها بالبِرّ ّلّلِ األَجلّ 
 .(ٖٖٕٔ)ٌرٌد عالبة األمور"

ٌْنَُهْم بالمعروؾ{  [،ٕٖٕ]البمرة:لوله تعالى:}فَبلَ تَْعُضلُوهُنَّ أَن ٌَنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ إِذَا تََراَضْواْ َب
"أي: فبل تمنعوهن ٌا معشر األولٌاء من العودة ألزواجهن إِذا صلحت األحوال بٌن الزوجٌن 

وظهرت أمارات الندم ورضً كل منهما إِلى العودة لصاحبه والسٌر بما ٌرضً هللا"
(ٕٖٖٕ). 

 .(ٖٖٖٕ)لال الزجاج: أي فبل" تمنعوهن وتحبسوهن، من أن ٌنكحن أزواجهن"
 .(ٖٖٕٗ)ٌعضلها عن النكاح إن أرادته كنعها منه"لال الشافعً:" لال للولً : ال 

لال الماوردي:" فنهى هللا عز وجل أولٌاء المرأة عن عضلها ومنعها من نكاح َمْن رضٌته 
 .(ٖٖٕ٘)من األزواج"

                                                             

، و وابن المنذر )فتح 1ٕ. وأخرجه الواحدي فً أسباب النزول: ٕٕ-ٕٔ/٘(:ص5ٖ5ٗ( تفسٌر الطبري)ٕٖٕٓ)
 ( من طرٌك عمرو بن حماد به.2ٗ( وابن مردوٌه )لباب النمول: ٕٗٗ/ٔالمدٌر: 

"والصحٌح األول" )تفسٌر ابن كثٌر:  -رحمه هللا تعالى  -الحافظ ابن كثٌر  ولد سبك تضعٌؾ هذا السند، ولذا لال
 ( .2ٗوتبعه اإلمام السٌوطً )لباب النمول:  -ٌعنً حدٌث معمل بن ٌسار  -( 1ٕٕ/ٔ
 .ٕٕ/٘(:ص5ٗٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٖٕٔ)
 .ٖٕ/٘(:ص5ٗ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕٖٕ)
 .ٖٕ/٘(:ص5ٗٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕٖٕ)
 .ٖٕ-ٕٕ/٘(:ص5ٕٗٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٖٕٗ)
 .ٖٕ/٘(:ص5ٖٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٖٕ٘)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٖٕٙ)
 .1ٖٓ/ٔ( تفسٌر اإلمام الشافعً: 2ٕٖٕ)
 .ٖٓٔ/ٔ( معانً المرآن: 1ٕٖٕ)
 .51ٕ/ٔ( النكت والعٌون: 5ٕٖٕ)
وأساس الببلؼة)خزى(، برواٌة: " واخزها ، وانظر: اللسان)كذب، جلل، خزا(،  ٔٗٔ بٌروت دٌوانه ط(  ٖٖٕٓ)

 ، وصدره: 5ٕٔ/ٗوكتاب العٌن: 
        التَُّمى" فً تكذبِْنها أن ال "ؼٌرَ 

 ، ولم اجده فً معانً المرآن.25ٔ/ٕ( حكاه عنه الثعلبً فً تفسٌره:ٖٖٕٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٖٖٕ)
 .ٖٓٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖٖٖٕ)
 .1ٖٓ/ٔ( تفسٌر اإلمام الشافعً: ٖٖٕٗ)
 .51ٕ/ٔ ( النكت والعٌون:ٖٖٕ٘)



 :(ٖٖٕٙ)وفً معنى )العضل(، لوالن
أحدهما : أنه المنع ، ومنه لولهم : داء عضال إذا امتنع من أن ٌُداَوى ، وفبلن عَُضلَةٌ أي 

 داهٌة ، ألنه امتنع بدهابه .
والمول الثانً : أن العضل الضٌك ، ومنه لولهم : لد أعضل بالجٌش الفضاء ، إذا ضاق 
بهم، ومنه أٌضا " الداء العضال " وهو الداء الذي ال ٌطاق عبلجه ، لضٌمه عن العبلج ، 

 :  (2ٖٖٕ)وتجاوزه حد األدواء التً ٌكون لها عبلج ، ومنه لول ذي الرمة
 لذؾ لمإمنة حصان         بإذن هللا موجبة عضاالولم أ

 :(1ٖٖٕ)[، وجهان من التفسٌرٕٖٕوفً لوله تعالى:}إِذَا تََراَضوا بٌَنَُهم بِاْلَمْعُروِؾ{]البمرة:
 أحدهما : إذا تراضى الزوجان .

 والثانً : إذا رضٌت المرأة بالزوج الكافً . 
تعالى داللة على : أن لٌس للمرأة أن تتزوج لال الشافعً : " وهذه أبٌن آٌة فً كتاب َّللاَّ 

 .(5ٖٖٕ)بؽٌر ولً "

ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر{]البمرة: [، "أي ما ٕٖٕلوله تعالى:} ذَِلَن ٌُوَعظُ بِِه َمْن َكاَن ِمْنكُْم ٌُْإِمُن ِباّللَّ
نهٌتكم عنه من اإِلضرار والعضل ٌُنصح به وٌوعظ من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر ألنه هو 

 .(ٖٕٓٗ)منتفع بالمواعظ الشرعٌة"ال
لال الطبري: أي:" فهذا الذي نهٌتكم عنه من عضلهن عن النكاح ، عظة منً من كان منكم 
أٌها الناس ٌصدق باهلل ، فٌوحده ، وٌمر بربوبٌته، ومن ٌإمن بالٌوم اآلخر ، فٌصدق بالبعث 

 .(ٖٕٔٗ)للجزاء والثواب والعماب"
[، أي االتعاظ بما ذكر والتمسن بؤوامر هللا َٕٖٕوأَْطَهُر{]البمرة: لوله تعالى:} ذَِلكُْم أَْزَكى لَكُمْ 

 .(ٕٖٕٗ)خٌر وأنفع لكم وأطهر من اآلثام وأوضار الذنوب"
لال الطبري:أي:" نكاحهن أزواجهن ، ومراجعة أزواجهن إٌاهن، بما أباح لهن من نكاح 

 .(ٖٖٕٗ)ومهر جدٌد " أزكى لكم " ، أٌها األولٌاء واألزواج والزوجات"
الثعلبً:" وذلن أنهما إذا كان فً نفس كل واحد منهما عبللة حّب لم ٌإمن بؤن ٌتجاوز  لال

ذلن إلى ؼٌر ما أحّل هللا لهما، ولم ٌإمن من أولٌابهما إن سبك إلى للوبهم منهما لعلّهما أن ٌكونا 
 .(ٖٕٗٗ)برٌبٌن من ذلن فٌؤثمون"

ُ ٌَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَمُ  [، " أي وهللا ٌعلم ما هو أصلح لكم من ٕٖٕوَن{]البمرة:لوله تعالى:} َوَّللاَّ
 .(ٖٕ٘ٗ)األحكام والشرابع وأنتم ال تعلمون ذلن"

لال الزجاج:" أي: هللا ٌعلم ما لكم فٌه الصبلح فً العاجل واآلجل، وأنتم ؼٌر عالمٌن إال بما 
 .(ٖٕٙٗ)أعلمكم"

                                                             

 .51ٕ/ٔ( النكت والعٌون: ٖٖٕٙ)
 ، من أبٌات وصؾ بها صنعة شعره فمال : ٔٗٗ(دٌوانه 2ٖٖٕ)

 وشعر لد أرلت له ؼرٌب ... أجنبه المساند والمحاال
 ؼرابب لد عرفن بكل أفك ... من اآلفاق تفتعل افتعاال

 فبت ألٌمه ، وألد منه ... لوافً ال أعد لها مثاال
 من اآلفاق تفتعل افتعاالؼرابب لد عرفن بكل أفك ... 

 .51ٕ/ٔ( النكت والعٌون: 1ٖٖٕ)
 .25ٖ/ٔ( تفسٌر اإلمام الشافعً: 5ٖٖٕ)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٕٓٗ)
 .2ٕ/٘( تفسٌر الطبري: ٖٕٔٗ)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٖٕٗ)
 .5ٕ/٘( تفسٌر الطبري: ٖٖٕٗ)
 .1ٓٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٖٕٗٗ)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٕ٘ٗ)



ُ ٌَْعلَُم{ ما فٌه من النفع والصبلح،  }َوأَْنتُْم الَ تَْعلَُموَن{ لمصور لال البٌضاوي:"} َوَّللاَّ
 .(2ٖٕٗ)علمكم"

لال ابن عثٌمٌن: "}وهللا ٌعلم{ ما فٌه مصلحتكم، ونماإكم، وطهركم،  وأنتم ال تعلمون 
 .(1ٖٕٗ)ذلن"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أنه ال ٌحل عمد النكاح لبل انمضاء العدة؛ لموله تعالى: }فبلؽن أجلهن  - ٔ

فً العدة باطل إال ممن كانت العدة له إذا لم ٌكن طبلله بٌنونة  فبل تعضلوهن{ ؛ فإن النكاح
 كبرى.
 
ومنها: تحرٌم منع الولً مولٌته أن تنكح من رضٌته؛ لموله تعالى: }فبل تعضلوهن أن  - ٕ

 ٌنكحن أزواجهن إذا تراضوا بٌنهم بالمعروؾ{ .
وجه ذلن أنه لو كانت  ومنها: أن النكاح ال بد فٌه من ولً؛ وأن المرأة ال تزوج نفسها؛ - ٖ

تملن العمد لنفسها ما كان للعضل تؤثٌر؛ فلوال أن عضلهم مإثر ما لال هللا تعالى: }فبل تعضلوهن 
ً لزوجن أنفسهن؛ وربما ٌنازع  أن ٌنكحن أزواجهن{ ؛ ألنهم لو عضلوا، ولم ٌكن الولً شرطا

اإلنسان لد ٌمنع بحسب منازع فً داللتها على ذلن؛ ألنه لد ٌمول: إن هللا نهى عن منعهن؛ و
؛ -وإن كان ٌمكنها أن تتزوج هً بنفسها  -العادة، أو العرؾ ابنته، أو مولٌته من أن تنكح زوجاً 

ألنها ال ترٌد أن تخالفهم مخافة المعرة، واللوم من الناس؛ بمعنى أن اآلٌة لٌست صرٌحة 
تزوٌج نفسها لكن ٌمنعها واضحة فً أنه ال ٌمكن النكاح إال بولً؛ ألنه ممكن أن ٌكون لها حك 

أبوها، وٌمول: إذا زوجِت نفسن لاطعتن، أو هجرتن؛ وعلى فرض أنها ال تدل على ذلن فهنان 
أدلة أخرى تدل على اشتراط الولً، مثل لوله تعالى: }وال تنكحوا المشركٌن حتى ٌإمنوا{ 

 . (5ٖٕٗ)«ال نكاح إال بولً»[ ، ولول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ٕٕٔ]البمرة: 
ومن فوابد اآلٌة: إطبلق الشًء على ما مضى، أو ما ٌستمبل مع أنه فً الحال ال  - ٗ

ٌتصؾ به؛ وذلن لوله تعالى: }أن ٌنكحن أزواجهن{ ؛ ألنه إذا كان المراد من طلمت، ثم أراد 
زوجها أن ٌعود إلٌها، فهم أزواجهن باعتبار ما مضى؛ وإن كان المراد الخّطاب الذٌن 

ضاء العدة فهم أزواجهن باعتبار المستمبل؛ ولد جاء التعبٌر عن الماضً، ٌخطبونهن بعد انم
[ مع أنهم حٌن إتٌان المال ٕوالمستمبل فً المرآن، كموله تعالى: }وآتوا الٌتامى أموالهم{ ]النساء: 

[ وهو ٖٙلد بلؽوا؛ فهذا تعبٌر عن الماضً؛ ولوله تعالى: }إنً أرانً أعصر خمراً{ ]ٌوسؾ: 
 ر؛ ولكن ٌعصر عنباً ٌكون خمراً؛ فهذا تعبٌر عن المستمبل.ال ٌعصر الخم

ومن فوابد اآلٌة: اعتبار الرضا فً عمد النكاح سواء كان من الزوج، أو من الزوجة؛  - ٘
لموله تعالى: }إذا تراضوا بٌنهم بالمعروؾ{ ؛ فالرضا شرط لصحة النكاح سواء أكانت المرأة 

؛ وأنه لٌس لؤلب، وال -على المول الراجح  -اها، أم ؼٌره بكراً، أم ثٌباً؛ وسواء أكان الولً أب
ال تنكح األٌم حتى تستؤمر؛ وال تنكح »لؽٌره أن ٌجبر المرأة على النكاح؛ لعموم لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

؛ وورد فً صحٌح  (ٖٕٓ٘)« البكر حتى تستؤذن، لالوا: كٌؾ إذنها ٌا رسول هللا؟ لال: أن تسكت
                                                                                                                                                                               

 .ٖٔٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖٕٙٗ)
 .ٗٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 2ٖٕٗ)
 .2ٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1ٖٕٗ)
: فً 1ٔ، كتاب النكاح، باب 2ٖٙٔ، وأخرجه أبو داود ص52ٗ2ٔ، حدٌث رلم 5ٖٗ/ٗ(أخرجه أحمد 5ٖٕٗ)

: ما جاء ال نكاح إال بولً، ٗٔ، كتاب النكاح، باب 2٘2ٔ، وأخرجه الترمذي ص1ٕ٘ٓالولً، حدٌث رلم 
: ال نكاح إال بولً، حدٌث رلم ٘ٔ، كتاب النكاح، باب 15ٕ٘ن ماجة ص، وأخرجه ابٔٓٔٔحدٌث رلم 

( وألره الذهبً على تصحٌحه؛ ولال األلبانً فً 2ٓٔ - 5ٙٔ/ٕ؛ كما أخرجه الحاكم فً مستدركه 11ٔٔ
 : صحٌح.ٖٕ٘/ٙاإلرواء 

 
؛ ٖٙٔ٘ : ال ٌنكح األب وؼٌره البكر ... ، حدٌث رلمٕٗ، كتاب النكاح، باب ٗٗٗ(أخرجه البخاري صٖٕٓ٘)

 .5ٔٗٔ[ ٗٙ] 2ٖٖٗ: استبذان الثٌب ... ، حدٌث رلم 5، كتاب النكاح، باب 5ٔٗوأخرجه مسلم ص



؛ وهذا صرٌح فً أنه ال ٌحل ألحد أن ٌزوج ابنته وهً  (ٖٕٔ٘)« تؤذنها أبوهاالبكر ٌس»مسلم: 
كارهة؛ بل ال بد من رضاها؛ والمعنى ٌمتضٌه أٌضاً؛ ألنه إذا كان األب ال ٌملن أن ٌبٌع شٌباً 
من مالها إال برضاها، فكٌؾ ٌملن أن ٌزوجها بدون رضاها؟! فلو أن رجبلً أكره ابنته أن 

مد ؼٌر صحٌح مع أنه بإمكانها إذا اشترت البٌت وهً كارهة أن تبٌعه بعد تشتري هذا البٌت فالع
ٌوم، أو ٌومٌن؛ فكٌؾ ٌملن أن ٌكرهها على أن تتزوج برجل ال ترٌده؟! فالشرٌعة جاءت من 
لدن حكٌم خبٌر؛ فالصواب ببل شن أنه ال ٌحل لئلنسان أن ٌجبر ابنته على نكاح من ال ترٌد 

ولو بمٌت ال  -نساناً لٌس مرضٌاً فً دٌنه، وخلمه فللولً أن ٌؤبى مهما كان؛ لكن إذا أرادت إ
؛ فلٌس علٌه شًء؛ ألنه مؤمور بذلن؛ وما ٌترتب على المؤمور فؽٌر -تتزوج طوال عمرها 

 محظور؛ فإن لٌل: ٌرد على ذلن تزوٌج أبً بكر عابشة من النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولها ست سنٌن؟
مثل هذه الصورة؛ ألننا نعلم علم الٌمٌن أن عابشة سترضى فالجواب: أن ٌمال: لن ٌرد 

برسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( ، وال تبؽً به بدٌبلً؛ ولذلن لما أمره هللا عّز وجّل أن ٌخٌر نساءه فبدأ بها 
، ال علٌن أن ال تعجلً حتى تستؤمري أبوٌن؛ لالت: ٌا رسول هللا»رضً هللا عنها، ولال ملسو هيلع هللا ىلص: 

؛ وعلى هذا ال ٌتم  (ٕٖٕ٘)« أفً هذا أستؤمر أبوي؟! إننً أرٌد هللا ورسوله والدار اآلخرة
 االستدالل بها على تزوٌج المرأة بؽٌر إذنها.

بل على وجه  -ومن فوابد اآلٌة: أن المرأة لو رضٌت الزوج على وجه ؼٌر معروؾ  - ٙ
ى: }بالمعروؾ{ ؛ فلو أن المرأة رضٌت فإنها ال تمكن من ذلن؛ لموله تعال -منكر ال ٌمره الشرع 

فلولٌها أن ٌمنعها؛ لموله  -وإن لم ٌصل إلى حد الكفر  -هذا الخاطب لفسمه، وانسبلخه من الدٌن 
 تعالى: }إذا تراضوا بٌنهم بالمعروؾ{ .

؛ لموله تعالى: }من كان منكم ٌإمن باهلل -وهو ٌوم المٌامة  -ومنها: إثبات الٌوم اآلخر  - 2
آلخر وٌدخل فً اإلٌمان بالٌوم اآلخر اإلٌمان بكل ما ذكر فً ذلن الٌوم من البعث، والٌوم ا

والحساب، والصراط، ودنّو الشمس، والعرق، وؼٌر ذلن مما ذكر فً الكتاب والسنة مجمبًل 
: ٌدخل فٌه اإلٌمان بكل ما ٌكون بعد -أحٌاناً، ومفصبلً أحٌاناً؛ بل لال شٌخ اإلسبلم رحمه هللا 

 فتنة المبر، وعذابه، ونعٌمه، وؼٌر ذلن. الموت من
ومنها: أن االتعاظ بؤحكام هللا تزكٌة للنفس؛ لموله تعالى: }ذلكم أزكى لكم{ ؛ فهو ٌنمً  - 1

النفس، وٌنمً اإلٌمان، وٌنمً األخبلق، وٌنمً اآلداب؛ فكلما كان اإلنسان أشد تطبٌماً ألحكام هللا 
 كان ذلن أزكى له.

األحكام أطهر لئلنسان؛ ٌعنً أطهر للملب؛ ألن األعمال الصالحة ومنها: أن تطبٌك  - 5
تطهر الملب من أرجاس المعاصً؛ ولذلن تجد عند اإلنسان المإمن من الحٌوٌة، والنشاط، 
والسرور، والفرح ما لٌس عند ؼٌره؛ وٌعرؾ ذلن فً وجهه؛ فاإلنسان صاحب المعاصً مظلم 

رة الدنٌا فهو فرح خاسر؛ لكن المإمن الذي شرح الوجه كاسؾ البال؛ ولو فرح بما فرح من زه
هللا صدره لئلسبلم، وامتؤل للبه بنور هللا وهداٌته، لٌس كذلن؛ وأسعد الناس فً الدنٌا أطهرهم 

 للباً.
ومن فوابد اآلٌة: اإلشارة إلى نمص اإلنسان فً علمه؛ لموله تعالى: }وهللا ٌعلم وأنتم  - ٓٔ

والمراد نفً كماله؛ ألن اإلنسان له علم، كما لال هللا تعالى:  -لم ال تعلمون{ فنفى عن اإلنسان الع
[ ، ولال تعالى: }فكاتبوهم إن ٓٔ}فإن علمتموهن مإمنات فبل ترجعوهن إلى الكفار{ ]الممتحنة: 

[ لكن لنمصان علمه نفى هللا عنه العلم؛ وهنا لال تعالى: }وهللا ٌعلم ٖٖعلمتم فٌهم خٌراً{ ]النور: 
لمون{ ؛ فإذا كان هللا ٌعلم، ونحن ال نعلم فإن ممتضى ذلن أن نستسلم ؼاٌة االستسبلم وأنتم ال تع

ألحكامه سبحانه وتعالى، وأن ال نعارضها بعمولنا مهما كانت؛ ولهذا ٌنعى هللا عّز وجّل على 
 الكفار والمشركٌن عدم العمل؛ وكل ما خالؾ الشرع فلٌس بعمل.

                                                             

 .ٕٔٗٔ[ 2ٙ] 22ٖٗ: استبذان الثٌب ... ، حدٌث رلم 5، كتاب النكاح، باب 5ٔٗ(أخرجه مسلم صٖٕٔ٘)
؛ 1ٕٙٗم : الؽرفة والعلٌة المشرفة ... ، حدٌث رلٕ٘، كتاب المظالم، باب 5ٗٔ(أخرجه البخاري صٕٖٕ٘)

ً إال بالنٌة، حدٌث رلم ٗ، كتاب الطبلق، باب 5ٖ5وأخرجه مسلم ص : بٌان أن تخٌٌر امرأته ال ٌكون طبللا
ٖٙ1ٔ [ٕٕ ]ٔٗ2٘. 



 المرآن
َضاَعَة َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَهُ  }َواْلَواِلَداُت ٌُْرِضْعنَ  ٌِْن ِلَمْن أََراَد أَْن ٌُتِم  الر  ٌِْن َكاِملَ أَْوالَدهُن  َحْولَ

وٌد َلهُ ِرْزلُُهن  َوِكْسَوتُُهن  بِاْلَمْعُروِف ال تَُكل ُف نَْفٌس إاِل  ُوْسعََها ال تَُضار  َواِلَدةٌ بَِولَِدَها َوال َمْولُ 
ٌِْهَما َوإِْن بَِولَِدِه َوَعلَ  ى اْلَواِرِث ِمثُْل ذَِلَن فَِإْن أََراَدا فَِصاالً َعْن تََراٍض ِمْنُهَما َوتََشاُوٍر َفال ُجنَاَح َعلَ

ٌْتُْم بِاْلَمْعُروِف َوات مُوا ٌْكُْم إِذَا َسل ْمتُْم َما آتَ َ وَ  أََرْدتُْم أَْن تَْستَْرِضعُوا أَْوالَدكُْم فاَل ُجنَاَح َعلَ اْعلَُموا ّللا 
َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{]البمرة:   [ٖٖٕأَن  ّللا 

 التفسٌر:
وعلى الوالدات إرضاع أوالدهن مدة سنتٌن كاملتٌن لمن أراد إتمام الرضاعة، وٌجب على 
اآلباء أن ٌكفُلوا للمرضعات المطلمات طعامهن وكسوتهن، على الوجه المستحسن شرًعا وعرفًا؛ 

نفًسا إال لدر طالتها، وال ٌحل للوالدٌن أن ٌجعلوا المولود وسٌلة للمضارة ألن هللا ال ٌكلؾ 
بٌنهما، وٌجب على الوارث عند موت الوالد مثل ما ٌجب على الوالد لبل موته من النفمة 
والكسوة. فإن أراد الوالدان فطام المولود لبل انتهاء السنتٌن فبل حرج علٌهما إذا تراضٌا 

 إلى ما فٌه مصلحة المولود. وإن اتفك الوالدان على إرضاع المولود وتشاورا فً ذلن؛ لٌصبل
من مرضعة أخرى ؼٌر والدته فبل حرج علٌهما، إذا سلَّم الوالد لؤلم حمَّها، وسلَّم للمرضعة 
أجرها بما ٌتعارفه الناس. وخافوا هللا فً جمٌع أحوالكم، واعلموا أن هللا بما تعملون بصٌر، 

 وسٌجازٌكم على ذلن.
لال الشوكانً: "لما ذكر هللا سبحانه النكاح والطبلق ذكر الرضاع ألن الزوجٌن لد ٌفترلان 

 .(ٖٖٕ٘)وبٌنهما ولد ولهذا لٌل إن هذا خاص بالمطلمات ولٌل هو عام"
 .(ٖٕٗ٘)[، أي:"والبلتً ولدن من المطلمات"ٖٖٕلوله تعالى: }َواْلَواِلَداُت{]البمرة:
ٌِْن{]البمرة:لوله تعالى:} ٌُْرِضْعَن أَْواَلَدهُ  ٌِْن كاِملَ [، " أي: على جمٌع الوالدات أن ٖٖٕنَّ َحْولَ

 .(ٖٕ٘٘)ٌرضعن أوالدهن مدى حولٌن كاملٌن ال زٌادة علٌهما"
 .(ٖٕٙ٘)لال الماسمً: أي: "أنهن أحك برضاعهم من ؼٌرهم"

لال السدي:" فالرجل ٌطلك امرأته وله منها ولد، وأنها ترضع له ولده بما ٌرضع له 
 .(1ٖٕ٘)وروي ونحوه عن الضحان، (2ٖٕ٘)ؼٌرها"

 .(5ٖٕ٘)لال الصابونً: "أي الواجب على األمهات أن ٌرضعن أوالدهن"
لال الطبري: " ولٌس ذلن بإٌجاب من هللا تعالى ذكره علٌهن رضاعهم ، إذا كان المولود له 
ولد، حٌا موسرا، ألن هللا تعالى ذكره لال فً " سورة النساء المصرى " }َوإِْن تَعَاَسْرتُْم 

[ ، فؤخبر تعالى ذكره : أن الوالدة والمولود له إن َٙستُْرِضُع لَهُ أُْخَرى{ ]سورة الطبلق : فَ 
تعاسرا فً األجرة التً ترضع بها المرأة ولدها ، أن أخرى سواها ترضعه ، فلم ٌوجب علٌها 

 .(ٖٕٓٙ)فرضا رضاع ولدها"
هللا فً أوالدكم للذكر و)األوالد( ٌشمل الذكور، واإلناث، كما فً لوله تعالى: }ٌوصٌكم  

[ ؛ والجملة خبرٌة بمعنى األمر؛ وإتٌان األمر بصٌؽة الخبر أبلػ ٔٔمثل حظ األنثٌٌن{ ]النساء: 

                                                             

 .ٓٙٔ/ٖ. وانظر: تفسٌر المرطبً: ٕٗٗ/ٔ( فتح المدٌر: ٖٖٕ٘)
 .ٗ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖٕٗ٘)
 .1٘ٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٖٕ٘٘)
 .ٖٔ/٘( تفسٌر الطبري: ٖٕٙ٘)
 ..1ٖ/٘(:ص 5ٙ2ٗالطبري) ( تفسٌر2ٖٕ٘)
 .5ٖ-1ٖ/٘(:ص 5ٙ1ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٕ٘)
 .ٖ٘/!ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٖٕ٘)
 .ٖٔ/٘( تفسٌر الطبري: ٖٕٓٙ)



، ولٌل "هو خبر (ٖٕٔٙ)من األمر المحض؛ كؤنه حٌن ٌؤتً بصٌؽة الخبر أمر مستمر ٌتحدث عنه
 .(ٕٖٕٙ)على بابه لٌس هو فً معنى األمر على حسب ما سلؾ فً لوله }ٌتربصن{"

لال الراؼب: " وذكر جماعة من الفمهاء أن لوله : }َواْلَواِلَداُت ٌُْرِضْعَن{ أمر وإن كان لفظه 
خبراً ، ألنه لو كان خبراً لم ٌمع مخبره بخبلفه ، وهذه لضٌة إنما تصح فً كل خبر لفظه ال 
 ، ً ٌحتمل التخصٌص ، فؤما إذا كان عاما ٌمكن أن ٌخصص على وجه ٌخرج من كونه كذبا

دعاء ذلن فٌه لٌس بواجب ، وهذه اآلٌة مما ٌمكن ذلن فٌه ، ثم ذلن لو كان أمرا لكان أمراً فا
للوالدات ، ولد علم أن األم وإن لم تكن مكلفة فهً أحك برضاعها ، فإن لٌل : فإذا لم ٌكن أمرا 

 فما وجهه ؟
واء كانت فً لٌل أخبر هللا تعالى أن حكم هللا فً ذلن أن الوالدات أحك بإرضاع أوالدهن س

حبالة الزوج أو لم تكن ، فإن اإلرضاع من خصابص الوالدة ، ال من خصابص الزوجٌة ، 
 .(ٖٖٕٙ)ولهذا لال علٌه السبلم : فً األمر إنها أحك بالولد ما لم تتزوج"

 .(ٖٕٗٙ)ثم أكد هللا هذٌن الحولٌن بموله تعالى: } كاملٌن { أي بدون نمص
ه لد ٌمال :فبلن فعل كذا سنتٌن " وإن كان ذلن فً لال الطبري: "وإنما ذكر }كاملٌن{، ألن

سنة وبعض األخرى ، وكذا ٌمال : شهرٌن وٌومٌن ، فؤرٌد إزالة هذه الشبهة ، ولال الفمهاء : لما 
جعل الرضاع حولٌن ولال فً موضع : }َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ ثبََلثُوَن َشْهًرا{ ، نبه على أن الولد لد 

تنبٌه على لطٌفة ، وهو أن الولد متى كان زمان حمله وفاصله ألل ثبلثٌن ٌولد لستة أشهر ، وفٌه 
شهرا أضر ذلن به ، فإذا ولد لسبعة أشهر لم ٌضره أن ٌنمص رضاعه عن الحولٌن ، وجعل ابن 

 .(ٖٕ٘ٙ)عباس ذلن حكما شرعٌاً ، ولال : ٌجب أن ٌكون الحمل والرضاع هذا المدر"
 : (2ٖٕٙ)ه لوالن، وفً أصل(ٖٕٙٙ)والحول السنة، لاله مجاهد

أحدهما : أنه مؤخوذ من لولهم : حال الشًء إذا انملب عن الولت األول ومنه لٌل : تحول 

 فبلن من مكان كذا، إذا انتمل عنه.
 والثانً : أنه مؤخوذ من التحول عن المكان ، وهو االنتمال منه إلى المكان األول . 

َضا [، " أي: إِذا شاء الوالدان إتمام َٖٖٕعةَ{]البمرة:لوله تعالى : }ِلَمْن أََراَد أَْن ٌُتِمَّ الرَّ
 .(1ٖٕٙ)الرضاعة وال زٌادة علٌه"

لال الراؼب: "أي: هذا التولٌت لٌس بفرض ، لكن لمن أراد إتمام الرضاعة ، وفٌه تنبٌه أنه 
ال وفٌه تنبٌه أنه ال ٌجوز تجاوز ذلن وأن ال حكم للرضاع بعد الحولٌن وٌموٌه ما روي جابر أنه 

 .(2ٖٕٓ()5ٖٕٙ)علٌه السبلم : " ال رضاع بعد حولٌن كاملٌن"لال 
 .(2ٖٕٔ)لال ابن عثٌمٌن:لمن أراد" أن ٌؤتً بها على وجه التمام؛ فإنها ال تنمص عن حولٌن"

واختلؾ أهل التفسٌر فٌما دلت علٌه هذه اآلٌة من رضاع حولٌن كاملٌن ، على لولٌن 
(ٕٖ2ٕ): 

                                                             

 .ٖٗٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٕٔٙ)
 .ٕٗٗ/ٔ( فتح المدٌر: ٕٖٕٙ)
 .1ٔٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖٖٕٙ)
 .ٖٗٔ/ٖ(انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٕٗٙ)
 .1ٔٗ/ٔاألصفهانً:  ( تفسٌر الراؼبٖٕ٘ٙ)
 .ٖٔ/٘(:ص 5ٗ1ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕٙٙ)
 .55ٕ/ٔوالنكت والعٌون: ٕٖ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 2ٖٕٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٖٕٙ)
 . من حدٌث ابن عباس.1ٓٗ/ٖ: ص5( /1ٖٕٗ( سنن الدارلطنً:)5ٖٕٙ)
 .1ٕٗ-1ٔٗ/ٔتفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ( 2ٖٕٓ)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2ٖٕٔ)
 .ٖٓٓ-55ٕ/ٔ، والنكث والعٌون: 1ٖ-ٖٖ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 2ٕٖٕ)



ت لتسعة أشهر أرضعت واحداً أحدهما : أن ذلن فً التً تضع لستة أشهر فإن وضع
وعشرٌن شهراً ، استكماالً لثبلثٌن شهراً ، لموله تعالى : }َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ ثبَلَثُوَن َشْهراً{] 

 . (2ٖٖٕ)[، وهذا لول ابن عباس ٘ٔاألحماؾ : 
والثانً : أن ذلن أمر برضاع كل مولود اختلؾ والداه فً رضاعه أن ٌرضع حولٌن 

 .(2ٖٕٙ)، وأحد لولً ابن عباس(2ٖٕ٘)، والثوري(2ٖٕٗ)طاءكاملٌن ، وهذا لول ع
والثالث: أن المراد: أنه ال رضاع بعد الحولٌن ، فإن الرضاع إنما هو كان فً الحولٌن. لاله 

 .(1ٖٕٔ)، والشعبً(1ٖٕٓ)، والعلممة(25ٖٕ)وابن عباس (21ٖٕ)وابن عمر، ،(22ٖٕ)عبدهللا ابن مسعود
كاملٌن{، داللة من هللا تعالى والرابع: أن فً لوله : }والوالدات ٌرضعن أوالدهن حولٌن 

ذكره عباده، على أن فرضا على والدات المولودٌن أن ٌرضعنهم حولٌن كاملٌن ، ثم خفؾ تعالى 
ذكره ذلن بموله : }لمن أراد أن ٌتم الرضاعة{، فجعل الخٌار فً ذلن إلى اآلباء واألمهات ، إذا 

لمولود ، كان ذلن إلٌهم على النظر أرادوا اإلتمام أكملوا حولٌن ، وإن أرادوا لبل ذلن فطم ا
 .(1ٖٖٕ)، والربٌع(1ٕٖٕ)منهم للمولود. لاله لتادة

الذي روي عن عبد هللا بن مسعود وابن عباس وابن عمر : والراجح هو المول الثانً، أما "
وهو أنه داللة على الؽاٌة التً ٌنتهً إلٌها فً رضاع المولود إذا اختلؾ والداه فً رضاعه، وأن 

الحولٌن ٌحرم شٌبا ، وأنه معنً به كل مولود ، لستة أشهر كان والده أو لسبعة ال رضاع بعد 
 .(1ٖٕٗ)أو لتسعة"

َضاَعةَ{]البمرة:  : (1ٖٕ٘)[، لراءتانٖٖٕوفً لوله تعالى: } ِلَمْن أََراَد أَْن ٌُتِمَّ الرَّ
َضاَعةَ{، بـ)الٌاء( فً لوله}ٌتم{، ونصب  رالرضاعة{، بمعنى إحداهما: } ِلَمْن أََراَد أَْن ٌُتِمَّ الرَّ

: لمن أراد من اآلباء واألمهات أن ٌتم رضاع ولده. وهً لراءة عامة أهل المدٌنة والعراق 
 والشام.

َضاَعةُ{، بـ)التاء( فً )تتم(، ورفع }الرضاعة{ بصفتها. وهً  والثانٌة: } ِلَمْن أََراَد أَْن تُتِمَّ الرَّ
 لراءة بعض أهل الحجاز.

ب ـ)الٌاء( فً )ٌتم( ونصب }الرضاعة{، "ألن هللا تعالى ذكره والصواب هو لراءة من لرأ 
لال : " والوالدات ٌرضعن أوالدهن " ، فكذلن هن ٌتممنها إذا أردن هن والمولود له إتمامها 

 .(1ٖٕٙ)وأنها المراءة  التً جاء بها النمل المستفٌض الذي ثبتت به الحجة ، دون المراءة األخرى"
{]البمرة:لوله تعالى: }َوَعلَى اْلمَ  [، " أي: على والد الطفل نفمة ٖٖٕولُوِد لَهُ ِرْزلُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ
 .(12ٖٕ)أّمه المطلمة مّدة اإلرضاع"

 .(11ٖٕ)لال الماسمً:" أي: طعامهّن ولباسهّن"

                                                             

 .ٖٗ/٘(:ص 5ٕ٘ٗ)-(5٘ٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٖٖٕ)
 .ٖ٘/٘(:ص 5٘ٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٖٕٗ)
 .ٖ٘/٘(:ص 5٘٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٖٕ٘)
 .ٖ٘/٘(:ص 5ٖ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٖٕٙ)
 .ٖ٘/٘(:ص 5ٖ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)22ٖٕ)
 .ٖٙ/٘(:ص 5٘ٙٗانظر: تفسٌر الطبري)( 21ٖٕ)
 .ٖٙ/٘(:ص 5٘ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)25ٖٕ)
 .ٖٙ/٘(:ص 5٘5ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٕٓ)
 .ٖٙ/٘(:ص 5ٙٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٕٔ)
 .1ٖ/٘(:ص 5ٙ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٖٕ)
 .1ٖ/٘(:ص 5ٙٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٖٕ)
 .5ٖ/٘( تفسٌر الطبري: 1ٖٕٗ)
 .ٖٗ-ٕٗ/٘تفسٌر الطبري: ( انظر: 1ٖٕ٘)
 .ٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: 1ٖٕٙ)
 .ٗ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 12ٖٕ)
 .ٗ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 11ٖٕ)



 .(5ٖٕٓ).  وروي نحوه عن الربٌع(15ٖٕ)لال سفٌان:"على األب طعامها وكسوتها بالمعروؾ"
ألنه اشتؽال فً مصالح الزوج ، فصارت كما لو سافرت لال المرطبً: " فً حال الرضاع 
 .(5ٖٕٔ)لحاجة الزوج بإذنه فإن النفمة ال تسمط"

لال الطبري: " وٌعنً بـ)الرزق(: ما ٌموتهن من طعام ، وما ال بد لهن من ؼذاء ومطعم، و 
 .(5ٕٖٕ)}كسوتهن{، وٌعنً : بـ)الكسوة(: الملبس"

ما تؤخذه المرضع أجرا عن إرضاعها، من  لال ابن عاشور:" والمراد بالرزق والكسوة هنا
طعام ولباس ألنهم كانوا ٌجعلون للمراضع كسوة ونفمة، وكذلن ؼالب إجاراتهم إذ لم ٌكن أكثر 
لبابل العرب أهل ذهب وفضة، بل كانوا ٌتعاملون باألشٌاء، وكان األجراء ال ٌرؼبون فً 

ام والكسوة، ولذلن أحال هللا الدرهم والدٌنار، وإنما ٌطلبون كفاٌة ضروراتهم، وهً الطع
تمدٌرهما على المعروؾ عندهم من مراتب الناس وسعتهم، وعمبه بموله: ال تكلؾ نفس إال 

 .(5ٖٖٕ)وسعها"
{]البمرة:  :(5ٖٕٗ)[ وجهٌنٖٖٕثم ذكر أهل العلم فً لوله:}َوَعَلى اْلَمولُوِد لَهُ ِرْزلُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ

أرضعت ولدها فلها رزلها من الؽذاء ، وكسوتها من أحدهما : أن ذلن فً األم المطلمة إذا 
 .(5ٖٕ٘)اللباس، ومعنى بالمعروؾ أجرة المثل ، وهذا لول الضحان

والثانً : أنه ٌعنً به األم ذات النكاح، لها نفمتها وكسوتها بالمعروؾ فً مثلها ، على مثله 
 من ٌسار ، وإعسار .

 .(5ٖٕٙ)ا تعارفه أمثالهم وما ال ٌجحؾ باألب"[، أي "بمٖٖٕلوله تعالى:} بِاْلَمْعُروِؾ{]البمرة:
لال الماسمً: " وهو لدر المٌسرة كما فّسره لوله تعالى: }ال تَُكلَُّؾ نَْفٌس إِالَّ ُوْسعَها{، ٌعنً 

 .(52ٖٕ)طالتها"
لال الضحان: "إذا طلك الرجل امرأته وهً ترضع له ولدا ، فتراضٌا على أن ترضع 

رضع والكسوة بالمعروؾ على لدر المٌسرة ، ال نكلؾ حولٌن كاملٌن ، فعلى الوالد رزق الم
 .(51ٖٕ)نفسا إال وسعها"

لال الطبري: " فؤمر كبل أن ٌنفك على من لزمته نفمته من زوجته وولده على لدر مٌسرته ، 
ٌِْه ِرْزلُهُ فَْلٌُْنِفْك ِممَّ  ُؾ كما لال تعالى ذكره : }ِلٌُْنِفْك ذُو َسعٍَة ِمْن َسعَتِِه َوَمْن لُِدَر َعلَ ُ ال ٌَُكلِّ ا آتَاهُ َّللاَّ

ُ نَْفًسا إِال َما آتَاَها{ ]سورة الطبلق :   .(55ٖٕ)["2َّللاَّ
[، " أي: ال تلزم نفس إال بما تتسع له ٖٖٕلوله تعالى:}ال تَُكلَُّؾ نَْفٌس إِال ُوْسعََها {]البمرة:

 .(ٕٓٓٗ)لدرتها بحٌث ال ٌنتهى إلى الضٌك"
إال ما ال ٌضٌك علٌها ، وال ٌتعذر علٌها وجوده إذا لال الطبري:"ال تحمل نفس من األمور 

 .(ٕٔٓٗ)أرادت"
. وروي (ٕٕٓٗ)لال سعٌد بن جبٌر:"ٌمول  ال ٌكلؾ هللا نفسا فً نفمة المراضع إال ما أطالت"

 .(ٖٕٓٗ)عن أبً مالن ولتادة، ومماتل بن حٌان والثوري، نحو ذلن

                                                             

 .ٗٗ/٘(:ص 52ٔٗ( تفسٌر الطبري)15ٖٕ)
 .ٗٗ/٘(:ص 52ٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٖٕٓ)
 .ٓٙٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5ٖٕٔ)
 .ٗٗ-ٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: 5ٕٖٕ)
 .ٕٖٗ/ٕ( التحرٌر والتنوٌر: 5ٖٖٕ)
 .ٖٓٓ/ٔانظر:النكت والعٌون:( 5ٖٕٗ)
 .ٗٗ/٘(:ص525ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٖٕ٘)
 .ٕٖٗ/ٕ( التحرٌر والتنوٌر: 5ٖٕٙ)
 .ٗ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 52ٖٕ)
 .ٗٗ/٘(:ص 52ٓٗ( تفسٌر الطبري)51ٖٕ)
 .ٗٗ/٘( تفسٌر الطبري: 55ٖٕ)
 .ٖٓٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕٓٓٗ)
 .٘ٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٕٔٓٗ)



 .(ٕٗٓٗ)لال سفٌان:" إال ما أطالت"
 .(ٕ٘ٓٗ)إمكانها"لال النسفً:أي:"وجدها أو لدر 

لال الصابونً: " أي تكون النفمة بمدر الطالة ألنه تعالى ال ٌكلّؾ نفساً إِال وسعها"
(ٕٗٓٙ). 

لال البٌضاوي: " تعلٌل إلٌجاب المإمن والتمٌٌد بالمعروؾ، ودلٌل على أنه سبحانه وتعالى 
 .(2ٕٓٗ)ال ٌكلؾ العبد بما ال ٌطٌمه وذلن ال ٌمنع إمكانه"

النفمة والكسوة الواجبتان على األب بما ٌتعارفه الناس ال ٌكلؾ لال الشوكانً: " أي هذه 
منها إال ما ٌدخل تحت وسعه وطالته ال ما ٌشك علٌه وٌعجز عنه ولٌل المراد ال تكلؾ المرأة 

 .(1ٕٓٗ)الصبر على التمتٌر فً االجرة وال ٌكلؾ الزوج ما هو إسراؾ بل ٌراعى المصد"
م ما فٌه مشمة؛ أي ال ٌلزم هللا عّز وجّل نفساً إال ما لال ابن عثٌمٌن: "التكلٌؾ معناه إلزا

، والوسع، بتثلٌث الواو: الطالة، وأصله من وسع اإلناء الشًء إذا حواه ولم ٌبك (5ٕٓٗ)تمدر علٌه"
منه شًء، وهو ضد ضاق عنه، والوسع هو ما ٌسعه الشًء فهو بمعنى المفعول، وأصله 

مشمة باتساع الظرؾ للمحوى، ألنهم ما احتاجوا  استعارة.. فكؤنهم شبهوا تحمل النفس عمبل ذا
 .(ٕٓٔٗ) إلفادة ذلن إال عند ما ٌتوهم الناظر أنه ال ٌسعه، فمن هنا استعٌر للشاق البالػ حد الطالة

لال الماسمً: " والمعنى: أّن أبا الولد ال ٌكلّؾ فً اإلنفاق علٌه وعلى أمه إال لدر ما تتسع 
 .(ٕٔٔٗ)به ممدرته، وال ٌبلػ إسراؾ المدرة"

 .(ٕٕٔٗ)لال صاحب الكشاؾ: " ولرئ )ال تكلؾ( بفتح التاء و)ال نكلؾ( بالنون"
[، " أي ال تمتنع األم ٖٖٕلوله تعالى: }الَ تَُضار َواِلَدةٌ بَِولَِدَها َواَل َمْولُوٌد لَّهُ ِبَولَِدِه{]البمرة:

 .(ٖٕٔٗ)من إرضاعه إضراراً باألب، وال ٌنزع األب الولد من أمه إضراراً بها"
لال البٌضاوي: أي: ال ٌكلؾ كل واحد منهما اآلخر ما لٌس فً وسعه، وال ٌضاره بسبب 

 .(ٕٗٔٗ)الولد"

لال الثعلبً:" فٌنزع الولد منها إلى ؼٌرها بعد أن رضٌت بإرضاعه وألفها الصبً، وال 
 .(ٕ٘ٔٗ)تلمٌه هً إلى أبٌه بعد ما عرفها تضاّره بذلن"

ضاها بإرضاعه ورؼبتها فً إمساكه وشدة لال الماسمً:" أي: ٌؤخذ ولدها منها بعد ر
 .(ٕٙٔٗ)محبتها له، وال األب بطرح الولد علٌه"

طا فً تعهده وٌمّصرا فً ما ٌنبؽً له، أو  لال الصابونً:" أي: ال ٌضرَّ الوالدان بالولد فٌفّرِ
ٌضارَّ أحدهما اآلخر بسبب الولد فترفض األم إرضاعه لتضّر أباه بتربٌته، وٌنتزع األب الولد 

ها إِضراراً بها مع رؼبتها فً ِإرضاعه لٌؽٌط أحدهما صاحبه"من
(ٕٗٔ2). 

                                                                                                                                                                               

 .ٖٓٗ/ٕ(:ص2ٕٕٙحاتم)( أخرجه ابن أبً ٕٕٓٗ)
 .ٖٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖٕٓٗ)
 .٘ٗ/٘(:ص 52ٖٗ( تفسٌر الطبري)ٕٗٓٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٕ٘ٓٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٙٓٗ)
 .ٗٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 2ٕٓٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( فتح المدٌر: 1ٕٓٗ)
 .ٗٗٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٕٓٗ)
 .ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٕ( انظر: التحرٌر والتنوٌر: ٕٓٔٗ)
 .ٗ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٔٔٗ)
 .25ٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕٕٔٗ)
 .ٖٓٓ( النكت والعٌون: ٖٕٔٗ)
 .ٗٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٗٔٗ)
 .1ٕٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٕ٘ٔٗ)
 .ٗ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٙٔٗ)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٕٔٗ)



لال الزمخشري: أي: "ال تضاّر والدة زوجها بسبب ولدها ، وهو أن تعنؾ به وتطلب منه 
ما لٌس بعدل من الرزق والكسوة ، وأن تشؽل للبه بالتفرٌط فً شؤن الولد ، وأن تمول بعد ما 

وما أشبه ذلن وال ٌضاّر مولود له امرأته بسبب ولده ، بؤن ألفها الصبى : اطلب له ظبراً ، 
ٌمنعها شٌبا مما وجب علٌه من رزلها وكسوتها وال ٌؤخذه منها وهً ترٌد إرضاعه ، وال 
ٌكرهها على اإلرضاع. وكذلن إذا كان مبنٌاً للمفعول فهو نهى عن أن ٌلحك بها الضرار من لبل 

( الزوج ، وعن أن ٌلحك بها الضرار بالزو ج من لبلها بسبب الولد : وٌجوز أن ٌكون )تَُضارَّ
بمعنى تضر ، وأن تكون الباء من صلته ، أى ال تضّر والدة بولدها ، فبل تسًء ؼذاءه وتعهده ، 
وال تفرط فٌما ٌنبؽً له ، وال تدفعه إلى األب بعد ما ألفها. وال ٌضّر الوالد به بؤن ٌنتزعه من 

 .(1ٕٔٗ)فً حك الولد" ٌدها أو ٌمصر فً حمها فتمصر هً
{]البمرة:  :(5ٕٔٗ)[، على وجوهٖٖٕولد اختلفت المراءة فً لوله تعالى}ال تَُضارَّ

{، بالرفع على اإلخبار، لرأ بها ابن كثٌر وأبو عمرو ولتٌبة عن الكسابً،  أحدها: }ال تَُضارُّ
وهو ٌحتمل البناء للفاعل والمفعول ، وأن ٌكون األصل : تضارر بكسر الراء ، وتضارر 

 بفتحها. 
{، بالفتح. لراءة الجمهور.  والثانً: رال تَُضارَّ

{، بالكسر على النهى، لرأ بها الحسن،   والثالث: }ال تَُضاّرِ
 ، وهو محتمل للبناءٌن أٌضاً. (ٕٕٓٗ)لال الرازي: "وهو جابز فً اللؽة"  

 كسرها.وٌبٌن ذلن أنه لرئ }ال تضاَرْر{ ، و}ال تضاِرْر{ ، بالجزم وفتح )الراء( األولى و
{، بالسكون مع التشدٌد على نٌة الولؾ. لراءة أبً جعفر.  والرابع: }ال تضاّرْ

والخامس: )ال تضاْر( بالسكون والتخفٌؾ، لرأ بها األعرج، وهو من ضاره ٌصٌره. ونوى 
 الولؾ كما نواه أبو جعفر ، أو اختلس الضمة فظنه الراوي سكونا. 

 ضرر{.والسادس: وعن كاتب عمر بن الخطاب :}ال ت
[، " أي وعلى الوارث مثُل ما على والد ٖٖٕلوله تعالى:}َوَعلَى اْلَواِرِث ِمثُْل ذِلَن{]البمرة:

 .(ٕٕٔٗ)الطفل من اإِلنفاق على األم والمٌام بحمولها وعدم اإِلضرار بها"
 : (ٕٕٕٗ)واختلؾ أهل التفسٌر فً }اْلَواِرِث{ الذي عناه هللا تعالى، فذكروا فٌه وجوها

، و بشٌر بن (ٕٕٗٗ)(ٖٕٕٗ)الوارث هو المولود نفسه، وهذا لول لبٌصة بن ذإٌبأحدها : أن 
 .(ٕٕٙٗ)، والضحان(ٕٕ٘ٗ)نصر المزنً

 ومعنى اآلٌة على هذا الوجه: وعلى الوارث المولود ، مثل ما كان على المولود له.  
 . (2ٕٕٗ)والثانً : أنه البالً من والدي بعد وفاة اآلخر منهما ، وهو لول سفٌان

 .(ٖٕٓٗ)، ولتادة(5ٕٕٗ)، والسدي(1ٕٕٗ)وارث الولد ، وهذا لول الحسنوالثالث : أنه 

                                                             

 .1ٕٓ/ٔ(تفسٌر الكشاؾ:1ٕٔٗ)
 . 1ٕٓ-25ٕ/ٔ، وتفسٌر الكشاؾ: 1ٖٔ( انظر: السبعة: 5ٕٔٗ)
 .ٗٓٔ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: ٕٕٓٗ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٕٔٗ)
 .٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٙ، ومفاتٌح الؽٌب: 55ٕ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  ٗ٘/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٕٕٗ)
( هو: أبو سعٌد لبٌصة بن ذإٌب بن َحْلَحلَة الخزاعً المدنً الوزٌر من أوالد الصحابة، له رإٌة، إمام ٖٕٕٗ)

، اإلصابة البن 1ٕٕ/ٗهـ، ولٌل: بعدها. انظر: سٌر أعبلم النببلء للذهبً: 1ٙفً عام: كبٌر، فمٌه محدث، تو
 . ٕٔ، طبمات الحفاظ للسٌوطً: ٗ٘ٔ/ٖ، تهذٌب التهذٌب البن حجر: ٕٗ٘/ٖحجر: 

 .5٘/٘(:صٙٓٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕٗٗ)
 .1٘/٘(:ص٘ٓٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕ٘ٗ)
 .1٘/٘(:ص1ٓٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕٙٗ)
 .ٓٙ-5٘/٘(:ص5ٓٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٕٗ)
 .ٖٖٗ/ٕ(:ص5ٕٕٓ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٕٕٗ)
 .٘٘-ٗ٘/٘(:ص512ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٕٗ)
 .ٗ٘/٘(:ص51ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕٓٗ)



 ومعنى اآلٌة: وعلى وارث الصبً إذا كان أبوه مٌتا، مثل الذي كان على أبٌه فً حٌاته.
واعترض علٌه ابن حجر لاببل: " وأما لول الحسن ومن تابعه فتعمب بموله تعالى: }َوإِْن كُنَّ 

ٌْهِ  { ]الطبلق:أُوالِت َحْمٍل فَؤَْنِفمُوا َعلَ ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ فَإِْن أَْرَضْعَن لَكُْم فَآتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ [، ٙنَّ َحتَّى 
فلما وجب على األب اإِلنفاق على من ٌرضع ولده لٌؽذي وٌربً، فكذلن ٌجب علٌه إذا فطم 
ذا فٌؽذٌه بالطعام كما ٌؽذٌه بالرضاع مادام صؽٌراً، ولو وجب مثل ذلن على الوارث لوجب إ

مات عن الحامل أنه ٌلزم العصبة باإِلنفاق علٌها ألجل ما فً بطنها، وكذا ٌلزم الحنفٌة إلزام كل 
 .(ٖٕٔٗ)ذي رحم محرم

فً وارث المولود ، الذي ألزمه هللا تعالى مثل الذي  (ٕٖٕٗ)ثم اختلؾ لابلوا هذه الممالة
 :(ٖٖٕٗ)وصؾ، فذكروا أربعة ألاوٌل

مٌتاً سواء كان عماً أو أخاً أو ابن أخ أو ابن عم  أحدها:أن وارثه من عصبته إذا كان أبوه
، (ٖٕٙٗ)، والحسن(ٖٕ٘ٗ)، ومجاهد(ٖٕٗٗ)دون النساء من الورثة ، وهذا لول عمر بن الخطاب

 .(ٕٓٗٗ)، والضحان(5ٖٕٗ)، وعطاء(1ٖٕٗ)، وإبراهٌم(2ٖٕٗ)وعبدهللا بن عتبة
 .(ٕٕٗٗ)أحمد وإسحاقو، (ٕٔٗٗ)والثانً:أن ورثته من الرجال والنساء ، وهو لول لتادة

، كابن العم والمولى ومن (ٖٕٗٗ)والثالث:أنهم ِمْن ورثته من كان منهم ذا رحم محرم
 .(ٕٗٗٗ)أشبههما، وهذا لول أبً حنٌفة وأصحابه

                                                             

كما أفاد ذلن الطاهر بن عاشور فً التحرٌر -( استخبلص معانً هذه اآلٌة من أعمد ما عرض للمفسرٌنٖٕٔٗ)
ً إلى واحٍد -5ٕٗ/ٌٕر: والتنو إذ تمدم ذكر الولد وذكر الوالد وذكر الوالدات فاحتمل فً الوارث أن ٌكون مضافا

، ٖٔٔ/ٙمن هإالء، والعلماء لم ٌََدعُوا وجهاً ٌمكن المول به إال ولال به بعضهم. انظر: مفاتٌح الؽٌب للرازي: 
، 2ٕٔ/ٕ( إلى عشرة كما فً البحر المحٌط ألبً حٌان: ولذا وصلت األلوال فً لول هللا تعالى: )َوَعلَى اْلَواِرثْ 

، فتح المدٌر 2ٔٔ-1ٙٔ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 5ٙ-ٖٙ/ٕوانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 
أن المراد بالوارث: وارث األب؛ ألنه الوارث على الحمٌمة، أما -وهللا أعلم-. واألظهرٖٙٙ-ٖ٘ٙ/ٔللشوكانً: 

والدة فلٌسا بوارثٌن إال على سبٌل المجاز، ألن الصبً والوالدة حٌٌن وحمل الكبلم على وارث الصبً أو ال
أنها تجب على كل وارث على ممدار إرثه سواء أكان إرثه بفرض أم -وهللا أعلم-الحمٌمة أولى. واألظهر أٌضاً 

ً ل ٌكون الؽرم بممدار الؽنم. تعصٌب أم برحم، للعموم فً اآلٌة وعدم التمٌٌد فٌها بمحرم أو بؽٌر محرم، وأٌضا
وهذا المول هو اختٌار ابن أبً لٌلى وابن تٌمٌة ود. زٌدان، ولكن ٌنبؽً أن ٌكون هذا الوجوب بشروط أهمها: أن 
ٌكون المنفك علٌه معسراً ؼٌر لادر على الكسب حمٌمة أو حكماً، وأن ٌكون من تجب علٌه النفمة واجداً لنفمة 

، فتح المدٌر ٖٗٔ/ٖ، كشاؾ المناع للبهوتً: ٖٕٕ/٘ظر: المبسوط للسرخسً: نفسه ومن هو ألرب إلٌه منه. ان
 . ٕٙٓ-55ٔ/ٓٔ، المفصل فً أحكام المرأة لـ د. عبد الكرٌم زٌدان: ٖٙٙ/ٔللشوكانً: 

 ( وهو لول : لول الحسن ، والسدي، ولتادة.ٕٖٕٗ)
 .٘ٙ-٘٘/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٖٕٗ)
 .٘٘/٘(:ص515ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕٗٗ)
 .٘٘/٘(:ص555ٗ)-(552ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕ٘ٗ)
 .٘٘/٘(:ص55ٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕٙٗ)
 .ٙ٘/٘(:ص55٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٖٕٗ)
 .ٙ٘/٘(:ص55ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٕٗ)
 .2٘/٘(:صٓٓٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٖٕٗ)
 .2٘/٘(:صٔٓٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓٗٗ)
 .1٘-2٘/٘(:صٕٓٓ٘الطبري)( انظر: تفسٌر ٕٔٗٗ)
أ. زاد المسٌر البن الجوزي: ٖٗٔ/ٔأ، البسٌط للواحدي: 2ٔٔ/ٔ( انظر: الكشؾ والبٌان للثعلبً: ٕٕٗٗ)
 . 1ٙٔ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 2ٕٕ/ٔ
( الممصود بـ )ذي رحم محرم(: من ال ٌحل النكاح فٌما بٌنه وبٌن من تجمعهما هذه المرابة المحرمٌة ٖٕٗٗ)

مام والعمات واألخوال والخاالت، والبد أن تكون المحرمٌة بجهة المرابة، فإن لم تكن بجهة المرابة كما لو كاألع
، المفصل فً أحكام 2ٕٙ/ٖكانت بجهة الرضاع كاألخ من الرضاع، فبل نفمة له. انظر: حاشٌة ابن عابدٌن: 

 . 51ٔ/ٓٔالمرأة لعبد الكرٌم زٌدان: 
، الكشؾ والبٌان للثعلبً: 1٘/٘وسؾ ودمحم فً: جامع البٌان للطبري: ( نظر لول أبً حنٌفة وأبً ٌٕٗٗٗ)
، 2ٕٔ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٖٔٔ/ٙأ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٖٗٔ/ٔب، البسٌط للواحدي: 2ٔٔ/ٔ

، زاد 2ٕٙ/ٖ، حاشٌة ابن عابدٌن: ٕٕٗ-ٖٕٕ/٘، المبسوط للسرخسً: ٘٘٘/ٔأحكام المرآن للجصاص: 



اعترض علً هذا المول ابن حجر، لاببل: "وأما لول الحنفٌة فٌلزم منه أن النفمة تجب على 
داللة علٌه من الكتاب وال  ، وهو تفصٌل ال(ٕ٘ٗٗ)الخال البن أخته، وال تجب على العم البن أخٌه

 .(1ٕٗٗ)"(2ٕٗٗ()ٕٙٗٗ) السنة وال المٌاس، لاله إسماعٌل الماضً
 والثالث: أنهم األجداد ثم األمهات ، وهذا لول الشافعً.

والراجح هو المول األول، وهو لول لبٌصة بن ذإٌب والضحان بن مزاحم؛ ومن لال 
لن{، أن ٌكون معنٌا به : مثل الذي بمولهم، من أنه معنً بالوارث : المولود وفً لوله :}مثل ذ

كان على والده من رزق والدته وكسوتها بالمعروؾ، إن كانت من أهل الحاجة ، ومن هً ذات 
زمانة وعاهة ،  ومن ال احتراؾ فٌها ، وال زوج لها تستؽنً به ، وإن كانت من أهل الؽنى 

 .(ٕٓ٘ٗ()5ٕٗٗ)والصحة ، فمثل الذي كان على والده لها من أجر رضاعه

                                                                                                                                                                               

، اإلفصاح البن 5ٔٗ/ٗ، فتح المدٌر البن الهمام: ٕٕٓ/ٔ، معانً المرآن للنحاس: 2ٖٕ/ٔي: المسٌر البن الجوز
، الجامع ألحكام المرآن 2ٙ-ٙٙ/ٕ، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٗٙ/ٖ، تبٌٌن الحمابك للزٌلعً: 1ٖٔ/ٕهبٌرة: 

 ، وؼٌرها. 2ٗٔ/ٕ، روح المعانً لؤللوسً: 1ٙٔ/ٖللمرطبً: 
 تجب على ابن العم البن عمه، أي: الوارث؛ ألن العم ذو رحم محرم البن أخٌه. ( األظهر أن الجملة: والٕ٘ٗٗ)

، الجامع ألحكام المرآن ٕٕٔ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 5ٙ-1ٙ/ٕانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 
 . 2ٕٙ/ٖ، حاشٌة ابن عابدٌن: 1ٙٔ/ٖللمرطبً: 

حماد بن زٌد األزدي موالهم البصري الجهضمً ( هو: أبو إسحاق إسماعٌل بن إسحاق بن إسماعٌل بن ٕٙٗٗ)
هـ، له 1ٕٕالمالكً، لاضً بؽداد، شٌخ اإلسبلم، إمام حافظ، فمٌه مفسر، كان شدٌداً على أهل البدع، توفً عام: 

تصانٌؾ شهٌرة منها: أحكام المرآن لم ٌسبك إلى مثله، ومعانً المرآن وإعرابه، وكتاب فً المراءات. انظر: 
 . ٔٗ، طبمات المفسرٌن لؤلدنه وي: ٙٓٔ/ٔ، طبمات المفسرٌن للداودي: 5ٖٖ/ٖٔء للذهبً: سٌر أعبلم النببل

 ، ونْمل الحافظ عنه هنا بتصرؾ. 1ٙٔ/ٖ( فً كتابه معانً المرآن، كما أفاد ذلن المرطبً فً تفسٌره: 2ٕٗٗ)
 .ٕ٘ٗ/5( الفتح: 1ٕٗٗ)
اره بموله: " وإنما للنا : هذا التؤوٌل . وعلّل اختٌٙٙ-٘ٙ/٘( وهو اختٌار الطبري، انظر: تفسٌر الطبري: 5ٕٗٗ)

أولى بالصواب مما عداه من سابر التؤوٌبلت التً ذكرناها ، ألنه ؼٌر جابز أن ٌمال فً تؤوٌل كتاب هللا تعالى 
ذكره لول إال بحجة واضحة ، على ما لد بٌنا فً أول كتابنا هذا، وإذ كان ذلن كذلن ، وكان لوله : " وعلى 

محتمبل ظاهره : وعلى وارث الصبً المولود مثل الذي كان على المولود له ومحتمبل  الوارث مثل ذلن " ،
وعلى وارث المولود له مثل الذي كان علٌه فً حٌاته من ترن ضرار الوالدة ومن نفمة المولود ، وؼٌر ذلن من 

ورثة المولود من ال التؤوٌبلت ، على نحو ما لد لدمنا ذكرها  وكان الجمٌع  من الحجة لد أجمعوا على أن من 
شًء علٌه من نفمته وأجر رضاعه، وصح بذلن من الداللة على أن سابر ورثته ، ؼٌر آبابه وأمهاته وأجداده 
وجداته من لبل أبٌه أو أمه ، فً حكمه ، فً أنهم ال ٌلزمهم له نفمة وال أجر رضاع ، إذ كان مولى النعمة من 

رضاع. فوجب بإجماعهم على ذلن أن حكم سابر ورثته ؼٌر من  ورثته ، وهو ممن ال ٌلزمه له نفمة وال أجر
فبطول المول  -من أنه معنً به ورثة المولود  -استثنً  حكمه، وكان إذا بطل أن ٌكون معنى ذلن ما وصفنا 

اآلخر وهو أنه معنً به ورثة المولود له سوى المولود أحرى. ألن الذي هو ألرب بالمولود لرابة ممن هو أبعد 
ذا لم ٌصح وجوب نفمته وأجر رضاعه علٌه، فالذي هو أبعد منه لرابة ، أحرى أن ال ٌصح وجوب ذلن منه إ
 علٌه".

( لال ابن حجر: "وسبب االختبلؾ: حمل المثلٌة فً لوله: )ِمثُل ذَِلن( على جمٌع ما تمدم أو على بعضه، ٕٓ٘ٗ)
عربً: "لالت طابفة: ال ٌرجع الجمٌع بل إلى والذي تمدم اإِلرضاع واإِلنفاق والكسوة وعدم اإِلضرار، لال ابن ال

األخٌر وهذا هو األصل، فمن ادعى أنه ٌرجع إلى الجمٌع فعلٌه الدلٌل؛ ألن اإِلشارة باإِلفراد، وألرب مذكور هو 
والنمل عنه بتصرؾ، ولد صحح هذا  ٕ٘ٓ/ٔعدم اإِلضرار فرجح الحمل علٌه".] أحكام المرآن البن العربً: 

فمال: "... فبل ٌخفى ما فٌه من  ٖٙٙ/ٔوتعمبه الشوكانً فً فتح المدٌر:  2ٓٔ/ٖتفسٌره: المول المرطبً فً 
 الضعؾ البٌن، فإن اسم اإلشارة ٌصلح للمتعدد كما ٌصلح للواحد بتؤوٌل المذكور أو نحوه"[. 

وبن العربً: هو: أبو بكر دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن عبد هللا ابن العربً األندلسً اإلشبٌلً المالكً، إمام حافظ، 
هـ. له تصانٌؾ بدٌعة منها: أحكام المرآن وعارضة األحوذي ولانون التؤوٌل ٖٗ٘فمٌه مفسر، توفً عام: 

، طبمات المفسرٌن للداودي: 5ٓ٘/ٕالبن بشكوال:  ، الصلة52ٔ/ٕٓوؼٌرها. انظر: سٌر أعبلم النببلء للذهبً: 
 . ٖٙٔ/ٔ، شجرة النور الزكٌة لدمحم مخلوؾ: ٕٙٔ/ٕ
والنمل عنه بتصرؾ، ولد صحح هذا المول المرطبً فً تفسٌره:  ٕ٘ٓ/ٔ( أحكام المرآن البن العربً: ٕٓ٘ٗ)
لضعؾ البٌن، فإن اسم فمال: )... فبل ٌخفى ما فٌه من ا ٖٙٙ/ٔوتعمبه الشوكانً فً فتح المدٌر:  2ٓٔ/ٖ

 اإلشارة ٌصلح للمتعدد كما ٌصلح للواحد بتؤوٌل المذكور أو نحوه(. 



 :(ٕٔ٘ٗ)[، على ألوالٖٖٕولد اختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى :}ِمثُْل ذَِلَن {]البمرة:  
أحدها: أن على الوارث مثل ما كان على والده من أجرة رضاعته ونفمته ، وهو لول 

، (ٕٙ٘ٗ)، وعبدهللا بن عتبة(ٕ٘٘ٗ)، وإبراهٌم(ٕٗ٘ٗ)، ولتادة(ٖٕ٘ٗ)، وابن عباس(ٕٕ٘ٗ)الحسن
 .(1ٕ٘ٗ)، ومجاهد(2ٕ٘ٗ)والشعبً

، (5ٕ٘ٗ)أن على الوارث مثل ذلن فً أالَّ تضار والدة بولدها ، وهذا لول ابن عباسوالثانً: 
 .(ٕٗٙٗ)والجمهور( ٖٕٙٗ)، ومجاهد(ٕٕٙٗ)، والزهري(ٕٔٙٗ)والضحان( ٕٓٙٗ)والشعبً

الثالث: ولال آخرون : بل تؤوٌل ذلن : وعلى وارث المولود، مثل الذي كان على المولود له 
 .(2ٕٙٗ)وآخرون (ٕٙٙٗ)والسدي ،(ٕ٘ٙٗ)الضحان، من رزق والدته وكسوتها بالمعروؾ. لاله 

 .(1ٕٙٗ)الرابع: أن معنى ذلن : وعلى الوارث مثل ما ذكره هللا تعالى ذكره. وهو لول عطاء
[، أي: "فإن أراد والد المولود ووالدته فصال ٖٖٕلوله تعالى: }فَإِْن أََراَدا فَِصاالً{]البمرة:

 .(5ٕٙٗ)ولدهما من اللبن"
، وروي ونحوه عن ابن (2ٕٓٗ)ٌفطماه لبل الحولٌن" لال السدي:" ٌمول : إن أرادا أن

 .(2ٕٕٗ)، والضحان(2ٕٔٗ)عباس

                                                             

 .ٙٙ-ٓٙ/٘( اظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ٘ٗ)
 .ٕٙ/٘(:صٕٗٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕ٘ٗ)
 .ٖٙ-ٕٙ/٘(:ص5ٕٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕ٘ٗ)
 .ٖٙ/٘(:صٖٓٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٗ٘ٗ)
 .ٓٙ/٘(:صٖٔٓ٘)-(ٓٔٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ٘٘ٗ)
 .ٔٙ/٘(:صٗٔٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٙ٘ٗ)
 ٔٙ/٘(:ص5ٔٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕ٘ٗ)
 .ٕٙ/٘(:صٕٙٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕ٘ٗ)
، والسنن الكبرى ٖٖٗ/ٕ(:ص5ٕٕٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٙ/٘(:صٖٖٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕ٘ٗ)

، معانً المرآن للنحاس: 2ٖٕ/ٔسٌر البن الجوزي: ، زاد الم2ٙٔ/ٗ، المصنؾ البن أبً شٌبة: 21ٗ/2للبٌهمً: 
وزاد نسبته البن  ٗٔ٘/ٔ، وأورده السٌوطً فً الدر المنثور: ٗٙ/ٕ، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1ٕٔ/ٔ

 المنذر. 
، والكشؾ والبٌان ٖٖٗ/ٕ(:ص5ٕٕٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)  ٖٙ/٘(:ص ٖٗٓ٘( تفسٌر الطبري)ٕٓٙٗ)

، الناسخ والمنسوخ له أٌضاً: 1ٕٔ/ٔأ، معانً المرآن للنحاس: ٖٗٔ/ٔدي: أ، البسٌط للواح1ٔٔ/ٔللثعلبً: 
 ، وؼٌرهم. ٕٖ٘/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 2ٖٕ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٗٙ/ٕ
 ٖٙ/٘(:صٖٖٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔٙٗ)
 ٗٙ/٘(:صٖٙٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕٙٗ)
، وتفسٌر وتفسٌر ابن أبً 21ٗ/2، والسنن الكبرى للبٌهمً: ٖٙ/٘(:صٖ٘ٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕٙٗ)

، ٕٖ٘/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: ٗٙ/ٕ، والناسخ والمنسوخ للنحاس: ٖٖٗ/ٕ(:ص5ٕٕٔحاتم) 
 وؼٌرهم. 

ً لول الزهري والضحان، واختٌار الزجاج وابن العربً والمرطبً، ونٕٗٙٗ) سبه ابن عطٌة لمالن ( هو أٌضا
، معانً المرآن وإعرابه للزجاج: ٕٙٙ/ٕوجمٌع أصحابه وجماعة من العلماء. انظر: المدونة لسحنون: 

 ٗٙ-ٖٙ/٘أ، جامع البٌان للطبري: 1ٔٔ/ٔ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: 1ٕٔ/ٔ، معانً المرآن للنحاس: ٖٖٔ/ٔ
، زاد المسٌر البن 2ٙٔ/ٗالبن أبً شٌبة:  ، المصنؾٖٔٓ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٖٙٓ٘-ٖٖٓ٘رلم: 

، المحرر الوجٌز البن ٕ٘ٓ/ٔأ، أحكام المرآن البن العربً: ٖٗٔ/ٔ، البسٌط للوا حدي: 2ٖٕ/ٔالجوزي: 
 ، وؼٌرها. 2ٓٔ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٕٕٔ/ٕعطٌة: 

 ٗٙ/٘(:ص1ٖٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ٘ٙٗ)
 .٘ٙ-ٗٙ/ٗ(:ص 5ٖٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٙٙٗ)
-251/ٕ: -المسم الثانً من سورة البمرة-، تفسٌر ابن أبً حاتمٖٙ-ٔٙ/٘(انظر: جامع البٌان للطبري: 2ٕٙٗ)

، الكشؾ والبٌان للثعلبً: 2ٙٔ-ٙٙٔ/ٗ، المصنؾ البن أبً شٌبة: 1ٕٔ/ٔ، معانً المرآن للنحاس: 1ٓٓ
 ، وؼٌرها. ٖ٘ٙ/ٔأ، فتح المدٌر للشوكانً: 1ٔٔب و 2ٔٔ/ٔ
 .٘ٙ/٘(:ص ٌٓٗٓ٘ر الطبري)( انظر: تفس1ٕٙٗ)
 .2ٙ/٘( تفسٌر الطبري: 5ٕٙٗ)
 .2ٙ/٘(:ص ٔٗٓ٘( تفسٌر الطبري)2ٕٓٗ)



ْنُهَما َوتََشاُوٍر{]البمرة: [، أي: "بتراضً األب واألم و ٖٖٕلوله تعالى:}َعن تََراٍض ّمِ
 .(2ٖٕٗ)بمشاورتهما"

 .(2ٕٗٗ)لال مجاهد: "ؼٌر مسٌبٌن فً ظلم أنفسهما وال إلى صبٌهما  }فبل جناح علٌهما{"
 .(2ٕ٘ٗ)"عن تراض منهما وتشاور فٌما فٌه مصلحة المولود لفطمه" لال الطبري:

 .(2ٕٙٗ)أي صادرا عن تراض من األبوٌن إذا كان الفصال لبل الحولٌن" لال الشوكانً: "
أي فإِذا اتفك الوالدان على فطامه لبل الحولٌن ورأٌا فً ذلن مصلحة له  لال الصابونً: "

 .(22ٕٗ)بعد التشاور"
، "إن لم ٌرضعا (21ٕٗ)[، أي: " فبل إِثم علٌهما"َٖٖٕناَح َعلٌَِهَما{]البمرة:لوله تعالى:} فَبلَ جُ 

 .(25ٕٗ)ولدهما سنتٌن"
لال الماوردي: " والفصال : الفصام ، سمً فصاالً النفصال المولود عن ثدي أمه ، من 
ً إذا فارله من خلطة كانت بٌنهما . والتشاور : استخراج الرأي  لولهم لد فاصل فبلن فبلنا

 .(1ٕٓٗ)شاورةبالم
 :(1ٕٔٗ)وفً زمان هذا الِفصال عن تراض لوالن

أحدهما : أنه لبل الحولٌن إذا تراضى الوالدان بفطام المولود فٌه جاز ، وإن رضً أحدهما 
، (1ٕ٘ٗ)، والسدي(1ٕٗٗ)، والزهري (1ٖٕٗ)، ولتادة(1ٕٕٗ)وأبى اآلخر لم ٌجز ، وهذا لول مجاهد

 .(12ٕٗ)وابن زٌد (1ٕٙٗ)وسفٌان
 . (11ٕٗ)الحولٌن وبعده ، وهذا لول ابن عباسوالمول الثانً : أنه لبل 

والراجح هو المول األول، ٌعنً: فإن أرادا فصاال فً الحولٌن عن تراض منهما وتشاور، 
ألن تمام الحولٌن ؼاٌة لتمام الرضاع وانمضابه ، وال تشاور بعد انمضابه ، وإنما التشاور 

 .(15ٕٗ)والتراضً لبل انمضاء نهاٌته. وهو اختٌار اإلام الطبري

                                                                                                                                                                               

 .2ٙ/٘(:ص ٕٗٓ٘(انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٔٗ)
 .2ٙ/٘(:ص ٖٗٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٕٗ)
 .٘٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2ٖٕٗ)
 .2ٓ-5ٙ/٘(:ص ٖ٘ٓ٘( تفسٌر الطبري)2ٕٗٗ)
 .5ٙ/٘( تفسٌر الطبري: 2ٕ٘ٗ)
 .ٕٙٗ/ٔ( فتح المدٌر: 2ٕٙٗ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 22ٕٗ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 21ٕٗ)
 .٘٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 25ٕٗ)
 .ٖٔٓ/ٔ( النكت والعٌون: 1ٕٓٗ)
 .ٖٔٓ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  2ٙ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 1ٕٔٗ)
 .1ٙ/٘(:ص ٙٗٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٕٗ)
 .1ٙ/٘(:ص ٘ٗٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٕٗ)
 .1ٙ/٘(:ص 5ٗٓ٘تفسٌر الطبري)( انظر: 1ٕٗٗ)
 .1ٙ/٘(:ص ٗٗٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕ٘ٗ)
 .1ٙ/٘(:ص ٓ٘ٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٙٗ)
 .1ٙ/٘(:ص ٔ٘ٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)12ٕٗ)
 .5ٙ/٘(:ص ٕ٘ٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)11ٕٗ)
للتشاور بعد انمضاء . ولال بعد ترجٌحه المول األول:"فإن ظن ذو ؼفلة أن 2ٓ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 15ٕٗ)

الحولٌن معنى صحٌحا إذ كان من الصبٌان من تكون به علة ٌحتاج من أجلها إلى تركه واالؼتذاء بلبن أمه فإن 
ذلن إذا كان كذلن ، فإنما هو عبلج ، كالعبلج بشرب بعض األدوٌة، ال رضاع، فؤما الرضاع الذي ٌكون فً 

الدي الطفل الذي أسمط هللا تعالى ذكره لفطمهما إٌاه الجناح الفصال منه لبل انمضاء آخره تراض وتشاور من و
عنهما ، لبل انمضاء آخر مدته ، فإنما حده الحد الذي حده هللا تعالى ذكره بموله : }والوالدات ٌرضعن أوالدهن 

 حولٌن كاملٌن لمن أراد أن ٌتم الرضاعة{، على ما لد أتٌنا على البٌان عنه فٌما مضى لبل".



[، " أي: وإن أردتم أن ٖٖٕلوله تعالى: }َوإِْن أََردتُّْم أَن تَْستَْرِضعُوا أَْوالََدكُم{]البمرة:
 .(5ٕٓٗ)تسترضعوا أوالدكم المراضع األجنبٌات"

 . (5ٕٔٗ)لال مجاهد: خٌفة الضٌعة على الصبً"
 .(5ٕٕٗ)"لال السدي:" إن لالت المرأة : " ال طالة لً به فمد ذهب لبنً " فتُستْرَضع له أخرى

 .(5ٖٕٗ)لال الماسمً: " ٌعنً ؼٌر األم عند إبابها أو عجزها أو إرادتها أن تتزوج"
لال البؽوي: أي: إذا اردتم ان تسترضعوا" ألوالدكم مراضع ؼٌر أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم 

 .(5ٕٗٗ)ٌرضعنهم أو تعذر لعلة بهن ، أي : انمطاع لبن أو أردن النكاح"
اآلٌة الكرٌمة أن الرجل إذا أراد أن ٌطلب لولده مرضعة ؼٌر لال الشنمٌطً: " ذكر فً هذه 

أمه ال جناح علٌه فً ذلن إذا سلم األجرة المعٌنة فً العمد ولم ٌبٌن هنا الوجه الموجب لذلن 
[ ٙولكنه بٌنه فً سورة )الطبلق( بموله تعالى : } َوإِْن تَعَاَسْرتُْم فََستُْرِضُع لَهُ أُْخَرى{ل]الطبلق:

عاسرهم : امتناع الرجل من دفع ما تطلبه المرأة وامتناع المرأة من لبول اإلرضاع بما والمراد بت
 .(5ٕ٘ٗ)ٌبذله الرجل وٌرضى به"

لال الشوكانً: " لال الزجاج التمدٌر أن تسترضعوا ألوالدكم ؼٌر الوالدة وعن سبٌوٌه أنه 
سترضعوا المراضع حذؾ البلم ألنه ٌتعدى إلى مفعولٌن والمفعول األول محذوؾ والمعنى أن ت

 .(5ٕٙٗ)أوالدكم"
ٌْتُْم{]البمرة: ٌْكُْم إِذا َسلَّْمتُْم ما آتَ [، ٌعنً: "فبل إثم علٌكم ٖٖٕلوله تعالى: } فَبل ُجناَح َعلَ

 .(52ٕٗ)شرٌطة أن تدفعوا لها ما اتفمتم علٌه من األجر"
، وأخرج بسنده عن ابن عباس : "} فبل جناح (51ٕٗ)لال الطبري: "الجناح: فالحرج"

 .(55ٕٗ)هما{، فبل حرج علٌهما"علٌ
لال الماسمً: ٌعنً إذا" سلمتم األجرة إلى المراضع بطٌب نفس وسرور. والممصود ندبهم 

أن ٌكونوا عند تسلٌم األجرة مستبشري الوجوه، ناطمٌن بالمول الجمٌل، مطٌبٌن ألنفس المراضع 
تسلٌم األجرة  حتى ٌإمن من تفرٌطهّن بمصالح الرضٌع، والممصود ندبهم أن ٌكونوا عند

مستبشري الوجوه، ناطمٌن بالمول الجمٌل، مطٌبٌن ألنفس المراضع حتى ٌإمن من تفرٌطهّن 
 .(ٕٓٓ٘)بمصالح الرضٌع"

ولوله تعالى}ما آتٌتم{ بالمد، أي: أعطٌتم، وهً لراءة الجماعة إال ابن كثٌر، فإنه لرأ 
 :(ٕٔٓ٘)بالمصر أي: فعلتم، ومنه لول زهٌر

 (ٕٕٓ٘)ما      توارثه آباء آبابهم لبلوما كان من خٌر أتوه فإن 
ا َءاتٌَتُم بِاْلَمْعُروِؾ{]البمرة:   [، للعلماء فٌه ثبلثة ٖٖٕوفً لوله تعالى:}إذا َسلَّْمتُم مَّ
 :(ٖٕٓ٘)تؤوٌبلت

                                                             

 .ٕٖٗ/ٔلمراؼً: ( تفسٌر ا5ٕٓٗ)
 .2ٔ/٘(:ص ٙ٘ٓ٘( تفسٌر الطبري)5ٕٔٗ)
 .2ٕ/٘(:ص 5٘ٓ٘( تفسٌر الطبري)5ٕٕٗ)
 .٘٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5ٖٕٗ)
 .25ٕ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 5ٕٗٗ)
 .ٓ٘ٔ-5ٗٔ/ٔ( أضواء البٌان: 5ٕ٘ٗ)
 .ٕٙٗ/ٔ( فتح المدٌر: 5ٕٙٗ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 52ٕٗ)
 .2ٓ/٘( تفسٌر الطبري: 51ٕٗ)
 .2ٔ/٘(:ص ٘٘ٓ٘( تفسٌر الطبري)55ٕٗ)
 .٘٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٓٓ٘)
 . 1ٕٔ/ٕ، والبحر المحٌط: ٖٖ٘/ٕ، والحجة للمراء السبعة: ٕٙٗ/ٔ، وانظر: فتح المدٌر: ٘ٔٔ( دٌوانه: ٕٔٓ٘)
 .ٕٙٗ/ٔ( انظر: فتح المدٌر: ٕٕٓ٘)
 .ٖٔٓ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  2ٕ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٕٓ٘)



أحدها : إذا سلمتم أٌها اآلباء إلى األمهات أجور ما أرضعن لبل امتناعهن ، وهذا لول 
 .(ٕٙٓ٘)عن عطاء، ونمله الربٌع (ٕ٘ٓ٘)، والسدي(ٕٗٓ٘)مجاهد

والثانً : إذا سلّمتم األوالد عن مشورة أمهاتهم إلى من ٌتراضى به الوالدان فً إرضاعه ، 
 .(5ٕٓ٘)والربٌع (1ٕٓ٘)، والزهري(2ٕٓ٘)وهذا لول لتادة

والثالث: إذا سلمتم ما آتٌتم بالمعروؾ إلى التً استرضعتموها بعد إباء أم المرضع ، من 
 .(ٕٓٔ٘)األجرة ، بالمعروؾ. لاله سفٌان

الراجح من التفسٌر هو "وإن أردتم أن تسترضعوا أوالدكم إلى تمام رضاعهن ، ولم تتفموا و
أنتم ووالدتهم على فصالهم ،  ولم تروا ذلن من صبلحهم ، فبل جناح علٌكم أن تسترضعوهم 
ظإورة ، إن امتنعت أمهاتهم من رضاعهم لعلة بهن أو لؽٌر علة  إذا سلمتم إلى أمهاتهم وإلى 

اآلخرة حمولهن التً آتٌتموهن بالمعروؾ، ٌعنً بذلن المعنى : الذي أوجبه هللا لهن  المسترضعة
علٌكم ، وهو أن ٌوفٌهن أجورهن على ما فارلهن علٌه ، فً حال االسترضاع، وولت عمد 

 اإلجارة.
وهذا هو المعنى الذي لاله ابن جرٌج ، ووافمه على بعضه مجاهد والسدي ومن لال بمولهم 

 .(ٕٔٔ٘)فً ذلن"
َ{]البمرة: [، أي: "اتخذوا ولاٌة من عذابه بفعل أوامره، واجتناب ٖٖٕلوله تعالى: } َواتَّمُوا َّللاَّ

 .(ٕٕٔ٘)نواهٌه، وتصدٌك أخباره"
لال المراؼً: " أي واخشوا َّللّا فبل تفرطوا فً شىء من هذه األحكام مع توّخى الحكمة 

 .(ٖٕٔ٘)فٌها"
َ بِما [، واعلموا أن هللا " ال تخفى ٖٖٕتَْعَملُوَن بَِصٌٌر{]البمرة: لوله تعالى: }َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 .(ٕٗٔ٘)علٌه أعمالكم فهو ٌجازٌكم علٌها"

 .(ٕ٘ٔ٘)لال الماسمً: " فٌه من الوعٌد والتحذٌر عن مخالفة أحكامه ما ال ٌخفى"
لال الصابونً: " أي رالبوا هللا فً جمٌع أفعالكم فإِنه تعالى ال ٌخفى علٌه شًء من ألوالكم 

 .(ٕٙٔ٘)أحوالكم"و
لال المراؼً: " واعلموا أن َّللّا بصٌر بؤعمالكم فهو ٌجازٌكم علٌها ، فإذا لمتم بحموق 
األطفال بتراض وتشاور واجتنبتم المضاّرة كان األوالد لرة أعٌن لكم فً الدنٌا وسبب المثوبة 

الد ببلء وفتنة فً اآلخرة ، وإن أنتم اتبعتم أهواءكم وعمل كل منكم على مضارة اآلخر كان األو
لكم فً الدنٌا واستحممتم عذاب َّللّا فً اآلخرة، فما أشد هذا التهدٌد والوعٌد على ترن العناٌة 
باألطفال ومضارة كل من الوالدٌن لآلخر من أجل أوالدهما ، فلٌعتبر بذلن المسلمون وال ٌجعلوا 

لعة التاجر ، وأدوات الصانع ، تربٌة األوالد موكولة إلى المصادفة ، والعناٌة بها دون العناٌة بس

                                                             

 .2ٖ/٘(:صٖٙٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٗٓ٘)
 .2ٖ/٘(:ص٘ٙٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ٘ٓ٘)
 .2ٖ/٘(:ص ٙٙٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٙٓ٘)
 .2ٖ/٘(:ص 2ٙٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٓ٘)
 .2ٖ/٘(:ص 1ٙٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٓ٘)
 .2ٗ-2ٖ/٘(: 5ٙٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٓ٘)
 .2ٗ/٘(:ص 2ٓ2ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓٔ٘)
 .2ٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٕٔٔ٘)
 .ٙٗٔ/ٖابن عثٌمٌن: ( تفسٌر ٕٕٔ٘)
 .ٕٖٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖٕٔ٘)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٕٗٔ٘)
 .٘٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ٘ٔ٘)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٙٔ٘)



وماشٌة الزارع ، وما أبعد المسلمٌن الٌوم عن اتباع مناهج دٌنهم واتباع وصاٌاه ، وّلّل األمر من 
 .(2ٕٔ٘)لبل ومن بعد"
 الفوابد:

 من فوابد اآلٌة: وجوب اإلرضاع على األم؛ لموله تعالى: } والوالدات ٌرضعن {. - ٔ
بخلمه من الوالدة بولدها؛ ألنه أمرها أن ترضع مع أن  ومنها: أن هللا عّز وجّل أرحم - ٕ

فطرتها، وما جبلت علٌه تستلزم اإلرضاع؛ وهذا؛ ألن رحمة هللا أعظم من رحمة األم بولدها؛ 
[ ؛ فؤلن هللا أرحم بؤوالدنا منا أوصانا ٔٔومثله لوله تعالى: }ٌوصٌكم هللا فً أوالدكم{ ]النساء: 

 فٌهم.
ومنها: أن الرضاع التام ٌكون حولٌن كاملٌن؛ لموله تعالى: } حولٌن كاملٌن لمن أراد  - ٖ

 أن ٌتم الرضاعة 
لموله تعالى: } كاملٌن {؛ ومثله لوله تعالى:  ومنها: توكٌد اللفظ لٌنتفً احتمال النمص؛ - ٗ

[ : فؤكدها بـ 5ٙٔ}فصٌام ثبلثة أٌام فً الحج وسبعة إذا رجعتم تلن عشرة كاملة{ ]البمرة: 
}كاملة{ ؛ لببل ٌتوهم واهم فً تلن العشرة الكاملة أن تفرٌك الثبلثة والسبعة ٌمتضً أن ٌكون كل 

 عدد منفرداً عن اآلخر.
ومنها: أنه ٌنبؽً استعطاؾ المخاطب بما ٌمتضً عطفه على الشًء؛ لموله تعالى: }  - ٘

 ٌرضعن أوالدهن  حٌث أضاؾ األوالد إلى المرضعات.
نها: أنه ٌجوز النمص عن الحولٌن؛ لكن ذلن بالتشاور، والتراضً؛ لموله تعالى: } وم - ٙ

اإلتمام تارة ٌكون واجباً إذا ترتب على تركه  لمن أراد أن ٌتم الرضاعة {؛ لكن ٌجب أن نعلم أن
من باب ؛ وتارة ٌكون (ٔ)«ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فؤتموا: »-ملسو هيلع هللا ىلص-إخبلل بواجب، كموله 

الكمال، كما فً هذه اآلٌة: } لمن أراد أن ٌتم الرضاعة {؛ ألن هللا تعالى لال: } فإن أرادا فصااًل 

عن تراض منهما... { إلخ؛ ولو كان اإلتمام إتمام واجب لم ٌكن فٌه خٌار؛ فإن لٌل: هل تجوز 
 الزٌادة على الحولٌن؟

اللبن زٌد بمدره؛ وإن لم ٌكن محتاجاً  فالجواب: أنه ٌنظر فً حال الطفل إن بمً محتاجاً إلى
فمد انتهت مدة رضاعته؛ ولوله تعالى: } الرضاعة { هً اسم مصدر بمعنى اإلرضاع الذي 

 ٌحتاجه الطفل.
ومن فوابد اآلٌة: الرد على الجبرٌة فً لوله تعالى: } لمن أراد أن ٌتم الرضاعة {؛  - 2

اإلنسان لٌس له إرادة، وال »اره، وٌمولون: والجبرٌة ٌسلبون اإلنسان إرادته، ولدرته، واختٌ
ً بٌن الذي ٌتحرن ارتعاشاً، والذي ٌتحرن «لدرة؛ إنما هو مجبر على عمله ؛ فبل ٌرون فرلا

 اختٌاراً.
ومنها: أن الولد هبة للوالد؛ لموله تعالى: } وعلى المولود له {؛ فبعض العلماء استنبط  - 1

له؛ وعلى كل حال هذا شبٌه بمول النبً صلى هللا علٌه أن هذه اآلٌة تدل على أن الوالد موهوب 
 .(ٕ)«أنت ومالن ألبٌن»وسلم: 
ومنها: أنه لد ٌكون للشًء الواحد سببان؛ فالرزق، والكسوة هنا لهما سببان، كفمٌر  - 5

ؼارم؛ وإذا تخلؾ أحد السببٌن بمً حكم السبب اآلخر؛ فلو فرض أن امرأة ناشز ال تطٌع زوجها 
ولكن  -ألنها ناشز  -ها، وهً ترضع ولده كان لها الرزق، والكسوة ال بالزوجٌة فٌما ٌجب علٌ
 بالرضاعة.

 فإن لٌل: إذا كان سبب الرزق، والكسوة الزوجٌة أصبح الرضاع عدٌم التؤثٌر.

                                                             

 .ٕٖٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2ٕٔ٘)
، وأخرجه مسلم ٖ٘ٙ: لول الرجل فاتتنا الصبلة، حدٌث رلم ٕٓ: كتاب األذان، باب ٔ٘أخرجه البخاري ص (ٔ)
: استحباب إتٌان الصبلة بولار وسكٌنة...، حدٌث رلم 1ٕ، كتاب المساجد ومواضع الصبلة، باب 22ٔص

ٖٔ٘5 [ٔ٘ٔ ]ٕٙٓ. 
، ما ٗٙكتاب التجارات، باب  ،ٕٗٔٙ، وأخرجه ابن ماجة ص5ٕٓٙ، حدٌث رلم ٕٗٓ/ٕأخرجه أحمد  (ٕ)

 .5ٕٕٔللوالد من مال ولده، حدٌث رلم 



هذه واحدة؛ ثانٌاً: أنه  -للنا: ال؛ ألننا إذا للنا: إن تخلؾ اإلنفاق بالزوجٌة، وجب بالرضاع 
من الطعام والكسوة إذا كانت ترضع ما ال ٌترتب لو كانت ال ترضع؛ فالمرضع  ربما ٌترتب لها

 ربما تحتاج إلى ؼسل ثٌابها دابماً من الرضاعة، وتحتاج إلى زٌادة طعام، وشراب.
ومن فوابد اآلٌة: اعتبار العرؾ بٌن الناس؛ لموله تعالى: } بالمعروؾ {؛ وهذا ما لم  - ٓٔ

 لى الشرع.ٌخالؾ الشرع؛ فإن خالفه رد إ
ومنها: أنه ٌجب على المولود له رزلهن، وكسوتهن بالمعروؾ؛ فٌرجع إلى العرؾ  - ٔٔ

 فً نوع الرزق، وكمٌته، وكٌفٌته؛ وكذلن الكسوة.
ومنها: وجوب اإلنفاق على المولود له من زوج، أو ؼٌره للمرضع؛ وظاهر اآلٌة أنه  - ٕٔ

 ً منه؛ فإن كانت فً حباله فلوجوب اإلنفاق علٌها  ال فرق بٌن أن تكون الزوجة فً حباله، أو بابنا
وهو اإلرضاع؛ وال ٌمتنع  -سببان: الزوجٌة، واإلرضاع؛ وإن لم تكن فً حباله فلها سبب واحد 

كما فً الزوج ٌكون ابن عم، فٌرث بالزوجٌة،  -كما سبك  -أن ٌكون للحكم الواحد سببان 
 والمرابة.
 حال الزوج؛ فٌرجع تمدٌر الرزق والكسوة إلى ومنها: أن المعتبر حال الزوجة؛ ال - ٖٔ

حال الزوجة، فكؤنه لال: الرزق الذي ٌصلح لمثلها، والكسوة التً تصلح لمثلها؛ وعلى هذا فإذا 
كان الزوج فمٌراً وهً ؼنٌة ٌُلَزم بنفمة ؼنً، وكسوة ؼنً؛ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم؛ 

الزوج، واستدل بموله تعالى: }لٌنفك ذو سعة وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المعتبر حال 
[ ؛ 2من سعته ومن لدر علٌه رزله فلٌنفك مما آتاه هللا ال ٌكلؾ هللا نفساً إال ما آتاها{ ]الطبلق: 

وأجٌب عن اآلٌة بؤن المراد: رزلهن من أمثالكم، وكسوتهن من أمثالكم؛ وبهذا تجتمع اآلٌتان؛ 
ن جمٌعاً، فنمول: المعتبر حال الزوج، والزوجة جمٌعاً: إن ولال بعض أهل العلم: بل نعمل باآلٌتٌ

كانا موسرٌن فنفمة الموسر؛ وإن كانا معسرٌن فنفمة المعسر؛ وإن كان أحدهما فمٌراً، واآلخر 

 .-وهو مذهب الشافعً  -ؼنٌاً فنفمة المتوسط؛ والراجح أن المعتبر حال الزوج 
على أن الحضانة لؤلم ، فهً فً الؽبلم إلى لال المرطبً: "فً هذه اآلٌة دلٌل لمالن  --ٗٔ

البلوغ ، وفً الجارٌة إلى النكاح ، وذلن حك لها ، وبه لال أبو حنٌفة. ولال الشافعً : إذا بلػ 
الولد ثمانً سنٌن وهو سن التمٌٌز ، خٌر بٌن أبوٌه ، فإنه فً تلن الحالة تتحرن همته لتعلم 

 .(1ٕٔ٘)وي فٌه الؽبلم والجارٌةالمرآن واألدب ووظابؾ العبادات ، وذلن ٌست
ومن فوابد اآلٌة: أن هللا عّز وجّل ال ٌكلؾ نفساً ما ال تطٌك؛ لموله تعالى: } ال تكلؾ  - ٘ٔ

 نفس إال وسعها، أي طالتها.
وٌتفرع على هذه الفابدة: بٌان رحمة هللا عّز وجّل بعباده، وأن هللا سبحانه وتعالى ال ٌكلفهم 

 إال ما ٌطٌمون.
ابد اآلٌة: تحرٌم المضارة؛ لموله تعالى: } ال تضار والدة بولدها وال مولود له ومن فو - ٙٔ

؛ وال (ٕ)، ولال ملسو هيلع هللا ىلص: "من ضار ضار هللا به"(ٔ)بولده {؛ ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "ال ضرر وال ضرار"
 ٌة تحتمل هذا، وهذا.فرق بٌن أن تكون المضارة من الوالدة للمولود له، أو بالعكس؛ ألن اآل

                                                             

 .ٗٙٔ/ٔ( تفسٌر المرطبً: 1ٕٔ٘)
، كتاب 2ٕٔٙمن حدٌث ابن عباس، وأخرجه ابن ماجة ص 1ٙ2ٕ، حدٌث رلم ٖٖٔ/ٔأخرجه أحمد  (ٔ)

 ؛ وأخرجه مالن فً الموطؤ مرسبلً ٖٕٓٗ: من بنً فً حمه ما ٌضر جاره، حدٌث رلم 2ٔاألحكام، باب 
، المضاء فً المرفك، وأخرجه الحاكم فً المستدرن من طرٌك أبً سعٌد ٕٙ، كتاب األلضٌة، باب 2ٔ٘/ٕ

، ولال حدٌث صحٌح على شرط مسلم وألره الذهبً؛ ولال األلبانً فً السلسلة الصحٌحة 1٘ - 2٘/ٕالخدري 
 ، صحٌح.ٕٓ٘، حدٌث رلم ٖٗٗ/ٔ
: ما جاء 2ٕ، كتاب البر والصلة، باب 1ٗ2ٔرمذي ص، وأخرجه الت1ٗ2٘ٔ، حدٌث ٖ٘ٗ/ٖأخرجه أحمد  (ٕ)

: فً المضاء، ٖٔ، كتاب المضاء باب 5ٕٗٔ؛ وأخرجه أبو داود ص5ٗٓٔفً الخٌانة والؽش، حدٌث رلم 
: من بنى فً حمه ما ٌضر جاره، 2ٔ، كتاب األحكام، باب 2ٕٔٙ، وأخرجه ابن ماجة صٖٖ٘ٙحدٌث رلم 
 : حسن.ٗٓٗ/ٕبً داود ، لال األلبانً فً صحٌح إٖٕٔٗحدٌث رلم 



ومنها: وجوب النفمة للمولود على الوارث؛ لموله تعالى: } وعلى الوارث مثل ذلن {؛  - 2ٔ
 وإٌجاب النفمة للمرضع من أجل الرضٌع دلٌل على وجوب اإلنفاق على الرضٌع نفسه.

ومنها: أنه ٌجوز لؤلم أن تفطم الولد لبل تمام الحولٌن؛ لكن بشرط التراضً،  - 1ٔ
 شاور؛ لموله تعالى: } فإن أرادا فصاالً عن تراض منهما وتشاور فبل جناح علٌهما {.والت

ومنها: عناٌة هللا عّز وجّل بالرضَّع؛ ألنه لم ٌبح فطامهم لبل الحولٌن إال بعد  - 5ٔ
 التراضً بٌن الوالدة، والمولود له، والتشاور.

م؛ بل ال بد أن ٌكون هذا بعد ومنها: أنه ال ٌكفً المراضاة بٌن الزوجٌن فً الفطا - ٕٓ
 التشاور، والمراجعة فً األمر حتى إذا تبٌنت مصلحة الطفل جاز ذلن.

ومنها: جواز استرضاع اإلنسان لولده المراضع؛ لموله تعالى: } وإن أردتم أن  - ٕٔ
تسترضعوا أوالدكم فبل جناح علٌكم {؛ ولو أن األم طلبت أن ترضعه، ولال األب: ترضعه 

األب على موافمة األم؛ لموله تعالى: } والوالدات ٌرضعن أوالدهن {؛ فبدأ بـ}  ؼٌرها أجبر
الوالدات {؛ ألن األم أشفك، ولبنها لطفلها أطٌب؛ وألن ذلن أدعى إلى التعاطؾ بٌن األم، 

 وولدها.
 فإن لٌل: لو طلبت علٌه أجرة أكثر من ؼٌرها فهل ٌلزمه إجابتها؟

 وجبت إجابتها؛ وإن كانت كثٌرة لم تلزم إجابتها.فالجواب: إن كانت الزٌادة ٌسٌرة 
 فإن لٌل: هل لؤلم أن تطلب األجرة إذا كانت مع المولود له؟

فالجواب: أن فً ذلن لولٌن ألهل العلم؛ والراجح أنه لٌس لها ذلن اكتفاًء بإنفاق الزوج 
 علٌها بالزوجٌة.

أي بدون مماطلة،  -بالمعروؾ ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌجب على اإلنسان تسلٌم العوض  - ٕٕ
 ؛ لموله تعالى: } إذا سلمتم ما آتٌتم بالمعروؾ {.-وبدون نمص 

ومنها: أنه ال ٌجب لؤلجٌر إال ما اتفك علٌه فً العمد؛ لموله تعالى: } إذا سلمتم ما  - ٖٕ
فبل آتٌتم {؛ فلو أن المستؤجر طلب منه أن ٌزٌد فً األجرة فإنه ال ٌلزمه؛ حتى ولو زادت المإن 

 ٌلزمه شًء سوى ما اتفما علٌه.
 ومنها: وجوب تموى هللا؛ لموله تعالى: } واتموا هللا {. - ٕٗ
ومنها: وجوب اإلٌمان بؤسماء هللا، وما تضمنته من الصفات؛ لموله تعالى: } واعلموا  - ٕ٘

 أن هللا بما تعملون بصٌر {.
الى بعد أن أمر بالتموى لال: } ومنها: التحذٌر من مخالفة أمر هللا؛ ألنه سبحانه وتع - ٕٙ

 واعلموا أن هللا بما تعملون بصٌر { ٌحذرنا من مخالفة أمره بذلن.
ومنها: عموم علم هللا بكل ما نعمل؛ لموله تعالى: } بما تعملون {؛ و} ما { اسم  - 2ٕ

 موصول عام.
تٌتم {، ولوله ومنها: الرد على الجبرٌة؛ لموله تعالى: } بما تعملون {، ولوله تعالى:}آ - 1ٕ

تعالى: } وإن أردتم {؛ فهذه عدة شواهد ترّد على الجبرٌة الذٌن ٌمولون: إن اإلنسان مجبر على 
 عمله لٌس له إرادة فٌه.

 ومنها: إثبات بصر هللا، وعلمه بما نعمل؛ لموله تعالى: } بما تعملون بصٌر {. - 5ٕ
من األعمال؛ لمول النبً صلى ومنها: أن وساوس الملوب ال ٌإاخذ بها؛ ألنها لٌست  - ٖٓ

  .(ٔ) هللا علٌه وسلم: "إن هللا تجاوز عن أمتً ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم
 المرآن

ا بَلَْغَن }َوال ِذٌَن ٌُتََوف ْوَن ِمْنكُْم َوٌَذَُروَن أَْزَواًجا ٌَتََرب ْصَن بِأَْنفُِسِهن  أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا فَِإذَ 
ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبٌٌِر )أَ  ٌْكُْم فٌَِما فَعَْلَن ِفً أَْنفُِسِهن  بِاْلَمْعُروِف َوّللا  ({ َٖٕٗجلَُهن  فَاَل ُجنَاَح َعلَ

 [ٖٕٗ]البمرة : 
 التفسٌر:

                                                             
 (.ٗٙٙٙأخرجه البخاري) (ٔ)



والذٌن ٌموتون منكم، وٌتركون زوجات بعدهم، ٌجب علٌهن االنتظار بؤنفسهن مدة أربعة 
، وال ٌتزوجن، فإذا انتهت المدة أشهر وعشرة أٌام، ال ٌخرجن  من منزل الزوجٌة، وال ٌتزٌَّنَّ

المذكورة فبل إثم علٌكم ٌا أولٌاء النساء فٌما ٌفعلن فً أنفسهن من الخروج، والتزٌن، والزواج 
على الوجه الممرر شرًعا. وهللا سبحانه وتعالى خبٌر بؤعمالكم ظاهرها وباطنها، وسٌجازٌكم 

 علٌها.
ٌة: أخرج الواحدي عن إسحاق بن إبراهٌم الحنظلً لال: حدثت عن فً سبب نزول اآل

مماتل بن حٌان فً هذه اآلٌة: أن رجبل من أهل الطابؾ لدم المدٌنة وله أوالد رجال ونساء، 
فؤعطى الوالدٌن وأعطى أوالده  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ومعه أبواه وامرأته، فمات بالمدٌنة، فرفع ذلن إلى النبً 

ولم ٌعط امرأته شٌبا، ؼٌر أنه أمرهم أن ٌنفموا علٌها من تركة زوجها إلى بالمعروؾ 
 .(5ٕٔ٘)الحول"

لال الشوكانً: " لما ذكر سبحانه عدة الطبلق واتصل بذكر ذكر اإلرضاع عمب ذلن بذكر 
 .(ٕٕٓ٘)عدة الوفاة لببل ٌتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطبلق"

 :(ٕٕٔ٘)[، على لولٌنٖٕٗوالبمرة:، ٕٓٗواختلؾ فً حكم اآلٌتٌن]البمرة:
منسوخة باآلٌة الثانٌة، حٌث كانت العدة فً الجاهلٌَّة وأول  (ٕٕٕ٘)أن اآلٌة األولىأحدهما: 

 وهذا لول الجمهور.  . اإلسبلم حوالً ، ثُمَّ نسخت بؤربعة أشهر وعشراً 
ٌتوفون منكم لال النحاس:لال أكثر العلماء على أن هذه اآلٌة ناسخة لموله جل وعز: }والذٌن 

[، ألن الناس ٕٓٗوٌذرون أزواجا وصٌة ألزواجهم متاعا إلى الحول ؼٌر إخراج{ ]البمرة: 
ألاموا برهة من اإلسبلم إذا توفً الرجل، وخلؾ امرأته حامبل أوصى لها زوجها بنفمة سنة 

 .(ٖٕٕ٘)وبالسكنى ما لم تخرج فتتزوج، ثم نسخ ذلن بؤربعة أشهر وعشر وبالمٌراث"
اآلٌة ؼٌر منسوخة، ألن النص المرآنً لم ٌصرح بالعدة ، وإنَّما لال ذلن متاع  والثانً: أن

لها إن أرادت سبعة أشهر وعشرٌن لٌلة تمضٌها فً البٌت ، فالواجب فً العدة أربعة أشهر 
 وعشراً ، وما زاد إلى الحول فهو وصٌة ، إن شاءت سكنت فً وصٌتها ، وإن شاءت خرجت

 فً رواٌة عطاء عنه. (ٕٕ٘٘)ن عباس، واب(ٕٕٗ٘)وهذا لول مجاهد. 
لال ابن حجر: " فالتحمٌك: أن ال نسخ هنان بل عموم آٌة البمرة مخصوص بآٌة 

 .(ٕٕٙ٘)"الطبلق
 .(2ٕٕ٘)[، أي: والذٌن"ٌموتون وتتوفى آجالهم"ٖٕٗلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنكُْم{]البمرة:

 .(1ٕٕ٘)ولهم زوجات" لال المرطبً: " أي والرجال الذٌن ٌموتون منكم،
 .(5ٕٕ٘)لال الماسمً: والذٌن"ٌموتون من رجالكم"

                                                             

 .1ٗ-1ٖ( أسباب النزول: 5ٕٔ٘)
 .1ٕٗ/ٔ( فتح المدٌر: ٕٕٓ٘)
، البسٌط للواحدي: ٘ٙ٘/ٔوأحكام المرآن للجصاص:  ٕٓٗ-5ٖٕ( انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٕٕٔ٘)
لناسخ المرآن  ، اإلٌضاح1ٕٔ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: ٕ٘ٔ/ٕب، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٗٗٔ/ٔ

، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 2ٕ٘/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 1ٗٔومنسوخه لمكً بن أبً طالب: 
، فتح المدٌر 2٘ٔ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٖٕٕ-ٕٕٕ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٖٖ٘/ٔ

، التحرٌر والتنوٌر البن 2ٕٔ/ٔشنمٌطً: ، أضواء البٌان لل1ٕٕ/ٔٔ، المؽنً البن لدامة: 5ٖٙ/ٔللشوكانً: 
 . 5ٗ، أحكام المرأة الحامل فً الشرٌعة اإلسبلمٌة للخطٌب: ٗٗٗ/ٕعاشور: 

َر ِإْخَراجٍ َفإِْن ( وهو لوله: }َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنكُْم َوٌَذَُروَن أَْزَواًجا َوِصٌَّةً أِلَْزَواِجِهْم َمتَاًعا ِإلَى اْلَحْوِل َؼٌْ ٕٕٕ٘)
ُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم{ ]البمرة : َخرَ  ٌْكُْم فًِ َما فَعَْلَن ِفً أَْنفُِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍؾ َوَّللاَّ  [.ْٕٓٗجَن فبََل ُجنَاَح َعلَ
 .5ٖٕ( الناسخ والمنسوخ: ٖٕٕ٘)
 .2ٕ٘/٘(:ص1ٙ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕٗ٘)
 .5ٕ٘-1ٕ٘/٘(:ص12٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕ٘٘)
 .ٕٗ٘/1( الفتح: ٕٕٙ٘)
 .25ٕ/ٔالبؽوي: ( تفسٌر 2ٕٕ٘)
 .2ٗٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 1ٕٕ٘)



 .(ٖٕٓ٘)لال البؽوي: " وتوفى واستوفى بمعنى واحد ، ومعنى التوفً أخذ الشًء وافٌا"
لال الرازي: " وأصل التوفً أخذ الشًء وافٌا كامبل، فمن مات فمد وجد عمره وافٌا كامبل، 

لال: توفً، كان معناه لبض وأخذ ومن لال: توفى،  وٌمال: توفً فبلن، وتوفً إذا مات، فمن
 .(ٖٕٔ٘)كان معناه توفى أجله واستوفى أكله وعمره"
؛ وذلن بمبض أرواحهم عند الموت؛ -أي ٌتوفاهم هللا  -ولوله تعالى: } ٌتوفون { بضم الٌاء 

]الزمر: ولد أضاؾ هللا التوفً إلٌه تارة، كما فً لوله تعالى: }هللا ٌتوفى األنفس حٌن موتها{ 
[ ؛ وإلى ملن الموت تارة، كما فً لوله تعالى: }لل ٌتوفاكم ملن الموت الذي وكل بكم{ ٕٗ

تارة، كما فً لوله تعالى: }حتى إذا جاء أحدكم  -وهم المبلبكة  -[ ؛ وإلى رسله ٔٔ]السجدة: 
وإلى ملن [، فإضافتها إلى هللا؛ ألنها بؤمره؛ ٔٙالموت توفته رسلنا وهم ال ٌفرطون{ ]األنعام: 

الموت؛ ألنه الذي ٌمبض الروح؛ وإلى الرسل؛ ألنهم ٌمبضونها من ملن الموت ٌصعدون بها إلى 
 .(ٕٖٕ٘)السماء؛ ولذلن بنً الفعل فً اآلٌة لما لم ٌسم فاعله؛ لٌشمل كل ذلن

 .(ٖٕٗ٘)، أي" أى ٌستوفون آجالهم"(ٖٖٕ٘)}ٌَتوفون{ بفتح الٌاء" -رضً هللا عنه-ولرأ علً  
 بعدهم. (ٖٕ٘٘)[، أي: و"ٌتركون أزواجا"ٌَٖٕٗذَُروَن أَْزَواًجا{]البمرة:لوله تعالى:} وَ 

 -؛ إال أن الفرضٌٌن -وهو من عمد له النكاح من رجل، أو امرأة  -و)األزواج(: جمع زوج 
اصطلحوا على أن الرجل ٌمال له: زوج؛ والمرأة ٌمال لها زوجة من أجل التمٌٌز  -رحمهم هللا 

 .(ٖٕٙ٘)بٌنهما فً لسمة المٌراث
ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا{]البمرة: [، أي "ٌنتظرن، وٌَحبسن ٖٕٗلوله تعالى:} 

. (2ٖٕ٘)أنفسهن عن الزواج"  لمدة أربعة أشهر وعشرة أٌام، حداداً على أزواجهنَّ
والحكمة فً ذلن، لٌتبٌن الحمل فً مدة األربعة، وٌتحرن فً ابتدابه فً  لال السعدي: "

، وكذلن األمة، (1ٖٕ٘)الشهر الخامس، وهذا العام مخصوص بالحوامل، فإن عدتهن بوضع الحمل

 .(5ٖٕ٘)عدتها على النصؾ من عدة الحرة، شهران وخمسة أٌام"
خروج عن مسكن النكاح لال المرطبً: " التربص: التؤنً والتصبر عن النكاح ، وترن ال

 .(ٕٓٗ٘)وذلن بؤال تفارله لٌبل"

"هو االنتظار"ولال ابن العربً رحمه هللا:  
(ٕ٘ٗٔ)

. 

                                                                                                                                                                               

 .٘٘ٔ/ٕ( تفسٌر الماسمً: 5ٕٕ٘)
 .25ٕ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖٕٓ٘)
 .1ٓٔ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: ٖٕٔ٘)
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٖٕ٘)
 .1ٓٔ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: ٖٖٕ٘)
 .1ٕٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٖٕٗ٘)
 .25ٕ/ٔ(تفسٌر البؽوي: ٖٕ٘٘)
 .ٗ٘ٔ/ٖعثٌمٌن:( انظر: تفسٌر ابن ٖٕٙ٘)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2ٖٕ٘)
( إن عدة المرأة الحامل: أجلها أن تضع حملها ، ولو بعد الوفاة بولت ٌسٌر ، لال ابن المنذر رحمه هللا : 1ٖٕ٘)

" وأجمعوا أنها لو كانت حامبلً ال تعلم بوفاة زوجها أو طبلله فوضعت حملها أن عدتها منمضٌة " ] اإلجماع 
بن لدامة رحمه هللا : " وأجمعوا أٌضاً على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامبلً أجلها وضع [ ، ولال ا ٕٕٔ

حملها ، إال ابن عباس ، وروي عن علً من وجه منمطع أنها تعتد بؤلصى األجلٌن ، ولاله أبو السنابل بن بعكن 
ابن عباس رجع إلى لول الجماعة لما بلؽه حدٌث سبٌعة "  فً حٌاة النبً ملسو هيلع هللا ىلص فردَّ علٌه النبً لوله ، ولد روي أن

 [. 2ٕٕ/ٔٔ] المؽنً 
 .ٗٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 5ٖٕ٘)
 .2ٙٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕٓٗ٘)

  . 1ٕٓ/ٔأحكام المرآن  (ٕٔٗ٘)



هذا أمر من هللا للنساء البلتً ٌتوفى عنهن أزواجهن أن "ولال الحافظ بن كثٌر رحمه هللا : 

 "ٌعتددن أربعة أشهر وعشر لٌال
(ٕٕ٘ٗ)

. 
أزواجهن أن ٌمكثن فً العّدة أربعة أشهر  لال الصابونً:" أي على النساء اللواتً ٌموت

"  .(ٖٕٗ٘)وعشرة أٌام حداداً على أزواجهنَّ

لال ابن عثٌمٌن:" ألن المرأة بطبٌعتها تطلب النكاح؛ فمٌل لها: تربصً بنفسن؛ انتظري، 
ن على نفسن  -مثلما ألول: ارفك بنفسن  « أنفسهن»؛ وما أشبهها؛ وأما لول من لال: إن -أي هّوِ

ل فً } ٌتربصن { زٌدت فٌه الباء، وجعل معنى اآلٌة: ٌتربصن أنفسُهن؛ فهذا لٌس توكٌد للفاع
بصحٌح؛ ألن األصل عدم الزٌادة؛ وألن مثل هذا التعبٌر شاذ فً اللؽة العربٌة؛ فبل ٌحمل كبلم 

 .(ٕٗٗ٘)هللا على الشاذ؛ وعلى هذا فالمعنى الصحٌح: أن ٌنتظرن بؤنفسهن فبل ٌعجلن"
 :(ٕ٘ٗ٘)، لوالن[ٖٕٗ{]البمرة:َوَعْشراً } لوله تعالى:وللعلماء فً تفسٌر 

المول األول: ذهب جمهور العلماء من الحنفٌة
(ٕ٘ٗٙ)

والمالكٌة 
(ٕ٘ٗ2)

والشافعٌة 
(ٕ٘ٗ1)

 

والحنابلة
(ٕ٘ٗ5)

 إلى أن المراد باآلٌة عشر لٌال بؤٌامها ، فبل تحل حتى تدخل الٌلة الحادٌة عشرة.

لال جمهور أهل العلم: وٌدخل فً ذلن الٌوم العاشر وهو من "لال ابن عطٌة رحمه هللا: 

العدة ألن األٌام مع اللٌالً" 
(ٕ٘٘ٓ)

. 

ولال ابن المنذر رحمه هللا: "والعشرة التً مع األربعة األشهر عشرة أٌام بلٌالٌها"  
(ٕ٘٘ٔ)

 . 
ة ، والتمسوا لتذكٌر العدد فً اآلٌة علبلً فمالوا: إن المعنى وعشر مدد كل مدة ٌوم ولٌل 

ولالوا: ذكر العدد فً اآلٌة تؽلٌباً لحكم اللٌالً إذ اللٌلة أسبك من الٌوم واألٌام فً ضمنها ابتداء 
ً إن التذكٌر  الشهور باللٌل عند االستهبلل فلما كان أول الشهر اللٌلة ؼلّب اللٌل، ولالوا أٌضا

أخؾ فً اللفظ من التؤنٌث 
(ٕٕ٘٘)

  . 
إرادة األٌام واللٌالً ؼٌر جابز فً اللؽة . لال الطبري وأورد بعضهم فمال: إن تذكٌر اللفظ و

. فهل -أي التذكٌر وإرادة األٌام واللٌالً جمٌعاً  –فإن جاز ذلن المعنى فٌه ما للت  "رحمه هللا: 
تجٌز: )عندي عشر( وأنت ترٌد عشرة من رجال ونساء ؟ للت: ذلن جابز فً عدد اللٌالً 

آدم من الرجال والنساء وذلن أن العرب فً األٌام واللٌالً واألٌام ؼٌر جابز مثله فً عدد بنً 
خاصة إذا أبهمت العدد ؼلبت فً اللٌالً حتى إنهم فٌما روي لنا ٌمولون: ) صمنا عشراً من 
شهر رمضان ( لتؽلٌبهم اللٌالً على األٌام وذلن أن العدد عندهم لد جرى فً ذلن فإن أظهروا 

وأثبتوها فً عدد المذكر كما لال تعالى ذكره:   (الهاء)نث مع العدد مفسرة أسمطوا من عدد المإ

{ ً ٌَّاٍم ُحسُوما ٌِْهْم َسْبَع لٌََاٍل َوثََمانٌَِةَ أَ َرَها َعلَ فؤسمط الهاء من سبع وأثبتها فً  [،2{]الحالة:َسخَّ

                                                             
  . 5ٔٗ/ٔتفسٌر المرآن العظٌم  (ٕٕٗ٘)

 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٕٗ٘)
 .ٗ٘ٔ/ٔ(تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٗٗ٘)
 .12-1ٓاإلحداد: ( انظر: أحكام ٕ٘ٗ٘)

  .ٖٖٔ/ٖ، شرح فتح المدٌر 2ٕ٘/5انظر: حاشٌة رد المحتار  (ٕٙٗ٘)

  .5ٕٗالكافً للمالكٌة ص  (2ٕٗ٘)

  .ٕٔ٘/ٖزاد المحتاج  (1ٕٗ٘)

  .2ٕ٘/5اإلنصاؾ  (5ٕٗ٘)

  .ٕٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز  (ٕٓ٘٘)

  . ٕٖٗ/ٕاإللناع  (ٕٔ٘٘)

  .5ٓٔ/ٔالفتوحات اإللهٌة ، ٕٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز  1ٙٔ/ٖانظر: الجامع ألحكام المرآن،  (ٕٕ٘٘)



الثمانٌة. وأما بنو آدم فإن من شؤن العرب إذا اجتمعت الرجال والنساء ثم أبهمت عددها: أن 

ه على عدد الذكران دون اإلناث تخرج
(ٕٖ٘٘)

، وذكر نحوه النووي رحمه هللا 
(ٕ٘٘ٗ)

. 
المول الثانً: اختار األوزاعً وٌحً بن أبً كثٌر وبعض السلؾ وابن حزم رحمه هللا 
التصار الحكم على اللٌالً فتخرج المرأة من العدة فً ٌوم العاشر فلٌس من العدة بل انمضت 

وعشر }ا إلى ما روي عن ابن عباس رضً هللا عنه أنه لرأ عدتها بانمضاء عشر لٌال واستندو

(ٕ٘٘٘){لٌال
. 

، ومهما ٌكن من (ٕٙ٘٘)والراجح هو ما ذهب إلٌه الجمهور، وهو اختٌار الشٌخ دمحم العثٌمٌن
أمر فإن المسلم إذا اختلطت علٌه األمور واشتبه الحبلل بالحرام وجب علٌه األخذ باألحوط، 

عدتها إال بتمام ٌوم العاشر والفارق بٌن المولٌن من حٌث المدة ال واالحتٌاط هنا أن ال تخرج من 
 ٌكاد ٌذكر فمن اتمى الشبهات فمد استبرأ لدٌنه وعرضه وهللا أعلم.

أما  (2ٕ٘٘)لال الصابونً: " وهذا الحكم]أي التربص أربعة أشهر وعشر أٌام[، لؽٌر الحامل
{ ]الطبلق:  ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ الحامل فعدتها، وضع الحمل لموله تعالى:}َوأُْوالَُت األحمال أََجلُُهنَّ أَن 

ٗ"](ٕ٘٘1). 

                                                             

  .٘ٔ٘/ٕ/ٕتفسٌر الطبري  (ٖٕ٘٘)

  .ٕٔٔ/ٓٔانظر: شرح مسلم (ٕٗ٘٘)

 .12( انظر: احكام الحداد: ٕ٘٘٘)
 .٘٘ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٙ٘٘)
(عدة الحابل هً ؼٌر الحامل . وهً إما أن تكون مدخوالً بها أو ؼٌر مدخول بها وكبل الصنفٌن عدته من 2ٕ٘٘)

ً ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ أَْربَعََة }عشر. لعموم لوله تعالى: الوفاة أربعة أشهر و َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنكُْم َوٌَذَُروَن أَْزَواجا

ال ٌحل المرأة تإمن باهلل والٌوم اآلخر أن تحد على "، ولما أخرجه الشٌخان مرفوعاً [ٖٕٗ{]البمرة:أَْشُهٍر َوَعْشراً 

مٌت فوق ثبلث إال على زوج أربعة أشهر وعشراً]رواه البخاري فً مواضع ، وهو بهذا السٌاق فً كتاب 
(. 2ٖٖ٘،ٖٖٙ٘،ٖٖ٘٘،ٖٖٗ٘برلم  ) ٕٓٗ/ٖالطبلق باب : تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً 

( عن حفصة رضً 5ٓٗٔ( برلم )2ٕٔٔ/ٕ( وفً رواٌة له )1ٙٗٔبرلم )( ٕ٘ٔٔـ  ٖٕٔٔ/ٕورواه مسلم )

 . "[فإنها تحد علٌه أربعة أشهر وعشراً  "هللا عنها زاد : 

وال فرق "فظاهر اآلٌة والحدٌث ٌشملهما فبل فرق بٌن مدخول بها وؼٌر مدخول بها . لال الزركشً رحمه هللا :  

 [.. ٕ٘٘/٘شرح الزركشً  ".]والخبر بٌن لبل الدخول وبعده إعماالً لعموم اآلٌة 
ً كما دل علٌه عموم  ولال ابن المٌم رحمه هللا: وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم ٌدخل اتفالا

 ( .[. 55ٔ – 5٘ٔ/ٕ. وانظر: األحكام البن دلٌك العٌد ) ٗٙٙالمرآن والسنة"] زاد المعاد/ 
خول بها فً عدة المفارلة حال الحٌاة  ورد النص الدال لى استوابهما فً ولما كانت ؼٌر المدخول بها تفارق المد

 المفارلة بالوفاة . 
فعن ابن مسعود رضً هللا عنه أنه سبل عن رجل تزوج امرأة ولم ٌفرض لها صدالاً ولم ٌدخل بها حتى مات، 

فمام  "لعدة ولها المٌراث لها مثل صداق نسابها ال وكس وال شطط وعلٌها ا "فمال ابن مسعود رضً هللا عنه: 

 "فً بروع بنت واشك امرأة منا مثل الذي لضٌت  لضى رسول هللا "معمل بن سنان رضً هللا عنه فمال: 
( والترمذي 11٘/ٕ( ،وأبو داود )ٖٖٗ٘( برلم )ٕٔٔ/ٙففرح بها ابن مسعود. ]رواه النسابً واللفظ له )

( برلم 5ٓٗ/5( . وابن حبان )اإلحسان( )1ٓٗ/ٖحمد )(،واإلمام أ15ٔٔ( برلم )ٓٙ/ٔ(، وابن ماجه )ٔٗٗ/ٖ)

فصار الحدٌث صحٌحاً على  ":  1ٔٔ/ٕ( ولال بعد سرد رواٌاته 1ٓٔ/ٕ( والحاكم فً المستدرن )ٓٓٔٗ)

. لال الحافظ ابن   "هو كما لاال ": 5ٖ٘/ٙ. ووافمه الذهبً ولال األلبانً فً إرواء الؽلٌل   "شرط الشٌخٌن 

وصححه ابن مهدي والترمذي ولال ابن حزم : ال مؽمز فٌه لصحة إسناده  ": 5ٔٔ/ٖ حجر فً تلخٌص الحبٌر

 .  "[إسناده ال بؤس به  ". ولال شٌخنا عبد العزٌز بن باز أثابه هللا : "والبٌهمً فً الخبلفٌات 
 وهذا لد أجمع علٌه العلماء رحمهم هللا .

مسلمة التً لٌست بحامل من وفاة زوجها أربعة وأجمعوا أن عدة الحرة ال"لال ابن المنذر رحمه هللا:   

[ وحكاه  1ٓٔ.]اإلجماع ص  "أشهر وعشر مدخوالً بها أو ؼٌر مدخول، صؽٌرة لم تبلػ أو كبٌرة لد بلؽت 

 [.2ٕٗأٌضاً فً اإلشراؾ]اإلشراؾ على مذاهب العلماء ص 



 .(5ٕ٘٘)أختلؾ أهل العلم فً عدة الحامل المتوفى عنها زوجها على لولٌنولد 
المول األول: أن الحامل أجلها أن تضع حملها ولو بعد الوفاة بولت ٌسٌر ولو لبل دفنه. وهو 

مذهب أكثر العلماء 
(ٕ٘ٙٓ)

، ومنهم األبمة األربعة 
(ٕ٘ٙٔ) . 

وأجمعوا أٌضاً على أن المتوفى عنها زوجها إذا  "وحكى ابن لدامة اإلجماع علٌه فمال:  
كانت حامبلً وضع حملها إال ابن عباس . وروي عن علً من وجه منمطع أنها تعتد بؤلصى 

األجلٌن 
(ٕٕ٘ٙ)

، وحكاه أٌضاً ابن عبدالبر رحمه هللا . 
 

 واحتجوا فً لولهم باألدلة اآلتٌة:
فاآلٌة دالة على أن كل  {َجلُُهنَّ أَْن ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ َوأُوالُت اأْلَْحَماِل أَ  }أوال: لال هللا تعالى: 

حامل أجلها وضع الحمل ومعلوم عند جمهور المفسرٌن أن آٌة الطبلق متؤخرة عن آٌة البمرة، 

 "نزلت سورة النساء المصرى بعد الطولى  "لال ابن مسعود رضً هللا عنه:   
(ٕٖ٘ٙ)

 

وهو لال جمهور الصحابة رضً هللا عنهم 
(ٕ٘ٙٗ)

ومن بعدهم، لال ابن النحاس: وهذا أعنً أن  
لول أكثر الصحابة  –ناسخة للتً فً البمرة أو مبٌنة لها { لوله تعالى: }َوأُوالُت األَْحَمال 

والتابعٌن والفمهاء
(ٕ٘ٙ٘)

، والذي جعلهم ٌمولون هذا هو تعارض العمومٌن فإن عموم البمرة ٌشمل 
مة والمتوفى عنها فبل بد من حمل أحد العمومٌن الحامل والحابل وعموم آٌة الطبلق ٌشمل المطل

آلٌة البمرة وبهذا نعمل باآلٌتٌن فنمول: كل متوفى عنها تعتد أربعة أشهر وعشراً إال الحامل فإن 

أجلها وضع حملها
(ٕ٘ٙٙ)

 . 
للمتوفى عنها بما روي عن أبً بن  {َوأُوالُت اأْلَْحَمال  }واستدل بعضهم على شمول آٌة 

للمطلمة ثبلثاً ؟ فمال { َوأُوالُت اأْلَْحَمال  }عن لوله تعالى  أنه سؤل النبً كعب رضً هللا عنه 

                                                                                                                                                                               

وإذا ثبت لزوم العدة للحابل مدخوالً بها أو ؼٌر مدخول فإن النصوص دلت على أن مدة اإلحداد هً   

فإن لٌل: أال "مدة العدة كما تمدم، فتحد الحابل المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً. لال ابن لدامة رحمه هللا: 
ً ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشراً َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنكُْم َوٌَذَُروَن أَزْ }حملتم اآلٌة  لعلى المدخول بها. { َواجا

للنا إنما خصصنا هذه بموله  [،1ٕٕ{]البمرة:َواْلُمَطلَّمَاُت ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ ثبَلثَةَ لُُروء } كما للتم فً لوله تعالى 

ٍة ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِ } تعالى  ٌِْهنَّ ِمْن ِعدَّ ذَا نََكْحتُُم اْلُمْإِمنَاِت ثُمَّ َطلَّْمتُُموهُنَّ ِمْن لَْبِل أَْن تََمسُّوهُنَّ فََما لَكُْم َعَل

ونََها{]األحزاب:   [.5ٗتَْعتَدُّ
 ولم ٌرد تخصٌص عدة الوفاة وال أمكن لٌاسها على المطلمة فً التخصٌص لوجهٌن .  

فإذا مات انتهى والشًء إذا انتهى تمرت أحكامه كتمرر أحكام الصٌام بدخول اللٌل، أحدهما: أن النكاح عمد عمر 
 وأحكام اإلجارة بانمضابها، والعدة من أحكامه.

الثانً: أن المطلمة إذا أتت بولد ٌمكن الزوج تكذٌبها ونفٌه باللعان وهذا ممتنع فً حك المٌت فبل ٌإمن أن تؤتً 
ٌنفٌه فاحتطنا بإٌجاب العدة علٌها لحفظها من التصرؾ والمبٌت فً ؼٌر  بولد فٌلحك المٌت نسبه ومماله من

  [. ( ٕٕٗ – ٖٕٕ/ ) ٔٔمنزلها حفظاً لها.] المؽنً 
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٕ٘٘)
 وما بعدها. 2ٓ( انظر: أحكام اإلحداد: 5ٕ٘٘)

  . 1ٕٔاإلشراؾ على مذاهب العلماء ص (ٕٓٙ٘)

 .ٕٖٓ/ٖ، الكافً ٕٕٓ/٘، األم ٕٓٗ/ٕ ، المدونةٖٓٔ/ٗانظر: شرح فتح المدٌر  (ٕٔٙ٘)

  . 2ٕٕ/ٔٔالمؽنً  (ٕٕٙ٘)

  .ٖٖٔ/ٖرواه البخاري  (ٖٕٙ٘)

  . 5ٓالناسخ والمنسوخ فً المرآن ص  (ٕٗٙ٘)

  المصدر السابك . (ٕ٘ٙ٘)

  .2ٗٗ/5(، فتح الباري  1ٕٕ – 2ٕٕ/ٔٔانظر: المؽنً )  (ٕٙٙ٘)



 "  إال أن الحدٌث ال ٌصح عند التحمٌك ولو صح  "هً للمطلمة ثبلثاً وللمتوفى عنها زوجها
 لكان نصاً فً محل النزاع .

: أن امرأة من أسلم ٌمال لها سبٌعة كانت  ثانٌا: عن أم سلمة رضً هللا عنها زوج النبً 

تحت زوجها توفً عنها وهً حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكن فؤبت أن تنكحه فمال: وهللا ما 
فمال:  ٌصلح أن تنكحٌه حتى تعتدي آخر األجلٌن فمكثت لرٌباً من عشر لٌال ثم جاءت النبً 

رواه الجماعة  "انكحً 
(ٕ٘ٙ2)

  . 
لسبٌعة فً النكاح إذا وضعت حملها  متعددة كلها فٌها إذن النبً  ورواٌات هذا الحدٌث

ورده لما لال أبو السنابل رضً هللا عنه . وهذا الحدٌث متؤخر عن آٌة البمرة فإن المصة إنما 
ولعت فً حجة الوداع فإن زوجها الذي توفً عنها هو سعد بن خولة رضً هللا عنها ولد توفً 

ٌحٌن ولفظه: فتوفً عنها فً حجة الوداع وهً حامل . فتبٌن بهذا فً حجة الوداع كما فً الصح
ً ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر  }أن عموم آٌة البمرة:  َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنكُْم َوٌَذَُروَن أَْزَواجا

{. َوأُوالُت اأْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ  }مخصوص بآٌة الطبلق : { َوَعْشراً   أَْن ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ

أن لوله تعالى:  –أي حدٌث سبٌعة األسلمٌة  –فبٌن الحدٌث  "لال المرطبً رحمه هللا: 

ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ } محمول على عمومه فً المطلمات والمتوفى عنهن  {َوأُوالُت اأْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن 

أزواجهن، وأن عدة الوفاة مختصة بالحابل من الصنفٌن" 
(ٕ٘ٙ1)

 . 
 ً أعنً لول هللا عز وجل:  –ولال ابن عبدالبر رحمه هللا: "لما كان عموم اآلٌتٌن معارضا

ٌَتََربَّْصَن بِ }  ً َوأُوالُت }ولوله  {ؤَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشراً َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنكُْم َوٌَذَُروَن أَْزَواجا

لمراد هللا منهما على ما أمره هللا عز وجل  لم ٌكن بد من بٌان رسول هللا  - {اأْلَْحَماِل أََجلُُهن 

ٌِْهْم  }بموله  َل إِلَ ْكَر ِلتَُبٌَِّن ِللنَّاِس َما نُّزِ ٌَْن الذِّ مراد هللا  فبٌن رسول هللا  [،ٗٗ: النحل {]َوأَْنَزْلنَا إِلَ

من ذلن بما أفتى به سبٌعة األسلمٌة، فكل ما خالؾ لن فبل معنى له من جهة الحجة وباهلل 

التوفٌك
(ٕ٘ٙ5)

  . 

وعامة الفمهاء خصوا اآلٌة بخبر سبٌعة  "ولال البؽوي رحمه هللا: 
(ٕ٘2ٓ)

. 

وٌحمك أن العدة إنما شرعت  "وعلل الجمهور لهذا المول بتعلٌلٌن، لال ابن لدامة رحمه هللا: 
لمعرفة براءتها من الحمل، ووضعه أدل األشٌاء على البراءة منه فوجب أن تنمضً به العدة 

وألنه ال خبلؾ فً بماء العدة ببماء الحمل فوجب أن تنمضً به كما فً حك المطلمة 
(ٕ٘2ٔ)

  . 
الثانً: أن الحامل تعتد بؤطول األجلٌن، روي هذا عن علً وابن عباس رضً هللا المول 

عنهم 
(ٕ٘2ٕ)

، واختاره ابن سحنون رحمه هللا  
(ٕ٘2ٖ)(ٕ٘2ٗ)

. 

                                                             

  .ٔٔ – ٓٔتمدم تخرٌجه ص  (2ٕٙ٘)

  . 2٘ٔ/ٖالجامع ألحكام المرآن  (1ٕٙ٘)

  . 2ٖ/ٕٓالتمهٌد  (5ٕٙ٘)

  . ٖٙٓ/5شرح السنة  (2ٕٓ٘)

  . 1ٕٕ/ٔٔالمؽنً  (2ٕٔ٘)

 . 1ٕٔاإلشراؾ على مذاهب العلماء ص (2ٕٕ٘)

 . 2ٗٗ/5 فتح الباري: (2ٖٕ٘)

َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنكُْم َوٌَذَُروَن أَْزَواجاً ٌَتََربَّْصَن }( وعلة لولهم هذا هو تعارض العمومٌن، عموم لوله تعالى: 2ٕٗ٘)

 {.َوأُوالُت اأْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ  }وعموم لوله:  {بِؤَْنفُِسِهنّ 



، (2ٕٙ٘)؛ ألنه إحداث خبلؾ بعد استمرار اإلجماع(2ٕ٘٘)لال ابن حجر:" وهو شذود مردود
فموله تعالى: }َوالَِّذٌَن والسبب الحامل له الحرص على العمل باآلٌتٌن اللتٌن تعارض عمومهما 

ها ٌُتََوفَّْوَن ِمْنكُْم َوٌَذَُروَن أَْزَواًجا ٌَتََربَّْصَن بِؤَنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا{ عام فً كل من مات عن
 } زوجها ٌشمل الحامل وؼٌرها، ولوله تعالى: }َوأُْوالُت األَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ

ً ٌشمل المطلمة والمتوفى عنها، فجمع أولبن بٌن العمومٌن بمصر الثانٌة ٗ]الطبلق: [ عام أٌضا
على المطلمة بمرٌنة ذكر ِعَدد المطلمات، كاآلٌسة والصؽٌرة لبلهما، ثم لم ٌهملوا ما تناولته اآلٌة 
الثانٌة من العموم لكن لصروه على من مضت علٌها العدة ولم تضع، فكان تخصٌص بعض 

لعموم أولى وألرب إلى العمل بممتضى اآلٌتٌن من إلؽاء أحدهما فً حك بعض من شمله ا
 .(22ٕ٘)العموم

ً بؤن اآلٌتٌن، وإن كانتا عامتٌن من وجه خاصتٌن من وجه  وٌترجح لول الجمهور أٌضا
فكان االحتٌاط أن ال تنمضً العدة إال بآخر األجلٌن، لكن لما كان المعنى الممصود األصلً من 

ٌحصل المطلوب بالوضع، ووافك ما دل علٌه -وال سٌما فٌمن تحٌض-براءة الرحم العدة
وٌموٌه لول ابن مسعود فً تؤخر نزول آٌة الطبلق عن آٌة  (25ٕ٘()21ٕ٘)حدٌث

فمعناه  –فً هذه المسؤلة  –وأما مذهب علً وابن عباس  "لال ابن عبدالبر رحمه هللا: 
 األخذ بالٌمٌن .
َربَّْصن{ خبر }َالَِّذٌَن {؛ وفٌها أشكال، حٌث لم ٌوجد رابط ٌربطها بالمبتدأ؛ ألن وجملة } ٌَتَ 

لوله تعالى: } ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ { لٌس فٌها ضمٌر ٌعود على } َالَِّذٌَن {؛ فاختلؾ الناس فً كٌفٌة 
 :(1ٕٕ٘)الربط بٌن المبتدأ، والخبر على لولٌن

ٌتوفون منكم وٌذرون أزواجاً ٌتربصن بعدهم؛ وعلى هذا ٌكون أحدهما:أن التمدٌر: والذٌن 
 الضمٌر: فً )بعدهم( هو الرابط الذي ٌربط بٌن المبتدأ، والخبر.

 والثانً: أن التمدٌر: وأزواج الذٌن ٌتوفون منكم وٌذرون أزواجاً ٌتربصن؛ فمدر المبتدأ. 
 .(1ٖٕ٘)وألرب. وهللا أعلم"لال ابن عثٌمٌن:"هذان وجهان؛ ولكن األول أٌسر من الثانً،  

                                                             

كما نمله المازري وؼٌره بؤن الحامل المتوفى -رضً هللا عنه-( أي: موافمة سحنون من المالكٌة لعل2ًٕ٘٘)
ً لمول جمهور العلماء من السلؾ وأبمة  الفتوى فً األمصار الذٌن ٌمولون عنها زوجها تعتد آخر األجلٌن خبلفا

، المعلم بفوابد مسلم للمازري: 1ٖٗ/5بؤنها تحل بوضع الحمل وتنمضً عدة الوفاة بذلن. انظر: فتح الباري: 
 . 2ٖٕ/٘، إكمال المعلم لؤلبً: ٖٙٔ/ٕ
، األم ٙٙ٘/ٔ( ذكر اإلجماع واستمراره ؼٌر واحد من أهل العلم، انظر: أحكام المرآن للجصاص: 2ٕٙ٘)

-22ٔ/1ٔ، االستذكار البن عبد البر: 1ٕٔ/ٗ، اإلشراؾ على مذاهب العلماء البن المنذر: ٖٕٕ/٘فعً: للشا
، 2ٗٔ/ٕ، اإلفصاح البن هبٌرة: 2ٕٕ/ٔٔ، المؽنً البن لدامة: ٖٖ٘/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 21ٔ

، 5ٗٔ/ٕالمعانً لؤللوسً: ، روح ٘ٗٔ/ٕ، الروضة الندٌة لصدٌك خان: 1ٙ/ٕإعبلم المولعٌن البن المٌم: 
 . 5ٗأحكام المرأة الحامل فً الشرٌعة اإلسبلمٌة للخطٌب: 

، 1ٕٔ/ٗ، اإلشراؾ على مذاهب العلماء البن المنذر: 2٘/ٕ( انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 22ٕ٘)
، الجامع ٖٔ/ٙ، المبسوط للسرخسً: ٙٙ٘/ٔ، أحكام المرآن للجصاص: 22ٔ/1ٔاالستذكار البن عبد البر: 

-ٗٗٗ/ٕ، التحرٌر والتنوٌر البن عاشور: 5ٖٙ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 2٘ٔ/ٖحكام المرآن للمرطبً: أل
 . 5ٓ-15، أحكام المرأة الحامل فً الشرٌعة اإلسبلمٌة للخطٌب: ٘ٗٗ

( هً: سبٌعة بنت الحارث األسلمٌة، صحابٌة، زوج سعد بن خولة، لها رواٌة فً الصحٌحٌن. انظر: 21ٕ٘)
 . 2ٖ٘ٔ، تمرٌب التهذٌب البن حجر: 2ٖٔ/ٗحجر: اإلصابة البن 

عن أم سلمة زوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص: )أن امرأة من  1ٖٔ٘رلم:  25ٖ/5: -فتح-( رواه البخاري فً صحٌحه25ٕ٘)
كانت تحت زوجها توفً عنها وهً حبلى فخطبها أبو السنابل بن بَْعَكن فؤبت أن تنكحه -ٌمال لها: سبٌعة-أسلم

ما ٌصلح أن تنكحٌه حتى تعتدي آخر األجلٌن، فمكثت لرٌباً من عشر لٌال ثم جاءت النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال: فمال: وهللا 
 انكحً(. 

 (.5ٔٓٗرلم: ) ٕٕ٘/1: -فتح-( البخاري1ٕٓ٘)
 .1ٖ٘-1ٖٗ/5(الفتح: 1ٕٔ٘)
 .ٖ٘ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1ٕٕ٘)
 .ٖ٘ٔ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1ٖٕ٘)



 .(1ٕٗ٘)لال الماوردي: "واإِلْحَداُد : االمتناع من الزٌنة ، والطٌب ، والترجل ، والنُّْملة"
 :(1ٕ٘٘)ولد اختلؾ أهل العلم فً وجوب اإِلْحَداِد فٌها على لولٌن

، (12ٕ٘)، وابن عمر(1ٕٙ٘)أحدهما : أن اإِلْحَداد فٌها واجب، وهو لول ابن عباس
 .(11ٕ٘)والزهري
ً : لٌس بواجب ، ولالوا: ": إنما أمرت المتوفى عنها زوجها أن تربص بنفسها عن والثان

األزواج خاصة ، فؤما عن الطٌب والزٌنة والمبٌت عن المنزل ، فلم تنه عن ذلن ، ولم تإمر 
 فً أحد لولٌه. (5ٕٔ٘)، وابن عباس(5ٕٓ٘). وهو لول الحسن(15ٕ٘)بالتربص بنفسها عنه"
 واستدلوا بدلٌلٌن:
أسماء بنت عمٌس رضً هللا عنها: روى عبد هللا ابن شداد بن الهاد ، عن  األول: حدٌث

:" تََسلَّبً -ملسو هيلع هللا ىلص-أسماء بنت عَُمٌس لالت : لّما أصٌب جعفر بن أبً طالب ، لال لً رسول هللا 
ثبَلَثاً ثُمَّ اْصنَِعً َما ِشبِْت"
(ٕ٘5ٕ) . 

لالوا: وهذا ناسخ ألحادٌث  "لال ابن المٌم رحمه هللا فً بٌان وجه استداللهم بهذا الحدٌث: 
أمرها به إثر موت  اإلحداد ألنه بعدها، فإن أم سلمة رضً هللا عنها روت حدٌث اإلحداد وأنه 

أبً سلمة ال خبلؾ أن موت أبً سلمة كان لبل موت جعفر رضً هللا عنهما 
(ٕ٘5ٖ)

 . 

"ال إحداد فوق ثبلث"واه ابن عمر رضً هللا عنه مرفوعاً:ثانٌاً: ما ر
(ٕ٘5ٗ)

. 
 والراجح هو لول الجمهور، ولد أجابوا عما استدل به أصحاب المول الثانً بما ٌلً: 

 أما حدٌث أسماء بنت عمٌس: -أوال:

                                                             

 .ٕٖٓ/ٔ( النكت والعٌون: 1ٕٗ٘)
 .ٕٖٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 1ٕ٘٘)
 .1ٙ/٘(:ص 1ٖٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٙ٘)
 .1٘/٘(:ص 1ٕٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)12ٕ٘)
 .1ٙ-1٘/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 11ٕ٘)
 .1ٙ/٘( تفسٌر الطبري: 15ٕ٘)
 .1ٙ/٘(:ص 1٘ٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٓ٘)
 .1٘/٘(:ص 1ٙٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٔ٘)
الٌوم الثالث من لتل  ( ،ولفظه]أي أحمد[ : دخل علً رسول هللا 1ٖٗ، 5ٖٙ/ٙ( رواه اإلمام أحمد )5ٕٕ٘)

( 1ٖٗٔ(، برلم )1ٔٗ/2، وروا ابن حبان )اإلحسان( واللفظ له )  "ال تحدي بعد ٌومن هذا "جعفر فمال: 
( 5ٖٙ( برلم )5ٖٔ/ٕٗر )( والطبرانً فً الكب2ٌ٘/ٖ( ، والطحاوي فً شرح معانً اآلثار )1ٖٗ/2والبٌهمً )

-ٕالنمطاع بٌن عبد هللا بن شداد وأسماء، -ٔولد ذكر أهل العلم لهذا الحدٌث ثبلثة علل:  "تسكنً ثبلثاً  "بلفظ 
  .شذوذ فً لفظ الحدٌث-ٖالكبلم فً دمحم بن طلحة، 

فهو مرسل ، ودمحم بن  لم ٌثبت سماع عبد هللا من أسماء ، ولد لٌل فٌه: عن أسماء ،":لال البٌهمً  :أما اإلسناد
 طلحة لٌس بالموي ، واألحادٌث لبله أثبت فالمصٌر إلٌها أولى".

ابن شداد لم ٌُذكر من المدلسٌن والعنعنة من ؼٌر المدلس محمولة على " :لكن تعمبه ابن التركمانً بموله: للت
 (.1ٖٗ/2.) سنن البٌهمً مع الجوهر النمً( )"االتصال إذا ثبت اللماء أو أمكن

 (.ٖٖٕ/ٕٔ.)الفتح:"وهذا تعلٌل مدفوع ؛فمد صححه أحمد": ولال الحافظ
، وأسماء  r أما االنمطاع فدعوى باطلة؛ فإن عبد هللا من كبار التابعٌن الثمات ،ولد على عهد النبً":ولال األلبانً

 (.1ٗٙ/2خالته، ولم ٌُرَم بتدلٌس".) السلسلة الصحٌحة( )
 .وبهذا ٌتبٌن أن هذه العلة مردودة

  . 52ٙ/٘زاد المعاد  (5ٖٕ٘)

: ذكر األثرم أن أحمد سبل عن حدٌث حنظلة عن سالم عن ابن عمر  12ٗ/  5لال الحافظ فى " الفتح " (5ٕٗ٘)
رفعه " ال إحداد فوق ثبلث " فمال : هذا منكر ، و المعروؾ عن ابن عمر من رأٌه أ.هـ. و ٌحتمل أن ٌكون 

 . حدٌث أسماء و هللا أعلملؽٌر المرأة المعتدة فبل نكارة فٌه ، بخبلؾ 



أن الحدٌث شاذ، وبهذا لال أحمد وإسحاق رحمهما هللا  -أ
(ٕ٘5٘)

وأشار إلى هذه العلة البٌهمً  

رحمه هللا فمال: واألحادٌث لبله أثبت والمصٌر إلٌها أولى وباهلل التوفٌك 
(ٕ٘5ٙ)

  . 

والحدٌث فً إحدادها ثابت فالمصٌر إلٌه أولى وباهلل  "ولال فً معرفة السنن واآلثار: 

التوفٌك
(ٕ٘52)

 . 

 "وذه، لال رحمه هللا: وحكى الحافظ ابن حجر رحمه هللا عن شٌخه العرالً المول بشذ
بؤن هذا الحدٌث شاذ مخالؾ لؤلحادٌث الصحٌحة وأجمعوا على  –ٌعنً شٌخه  –وأجاب 

خبلفه
(ٕ٘51)

. 

وفً  "ولال ابن المٌم رحمه هللا عن رواٌة من رواٌات حدٌث أسماء رضً هللا عنها:  
م فرسان الحدٌث الثانً حجاج بن أرطؤة وال ٌعارض بحدٌثه حدٌث األبمة األثبات الذٌن ه

الحدٌث
(ٕ٘55)

  . 

فلم ٌثبت سماع عبدهللا من أسماء  "أن الحدٌث منمطع اإلسناد، لال البٌهمً رحمه هللا:  -ب

ولد لٌل فٌه: عن أسماء فهو مرسل
(ٕٙٓٓ)

 . 

هذا منمطع ال حجة فٌه ألن عبدهللا بن شداد لم ٌسمع  "ولد لال أبو دمحم بن حزم رحمه هللا: 

شٌباً " من رسول هللا 
(ٕٙٓٔ)

 . 

وهذا تعلٌل مدفوع فمد صححه  "ولد أجاب عن هذه العلة الحافظ ابن حجر رحمه هللا فمال 
أحمد ولكنه لال: إنه مخالؾ لؤلحادٌث الصحٌحة فً اإلحداد، للت وهو مصٌر منه إلى أنه ٌعله 

 "بالشذوذ 
(ٕٕٙٓ)

 . 

وأعله البٌهمً أٌضاً بؤن فٌه دمحم بن طلحة لٌس بالموي 
(ٕٖٙٓ)

 . 

ورجال أحمد رجال  "أثابه هللا معلماً على كبلم البٌهمً رحمه هللا: لال األلبانً  

"الصحٌح
(ٕٙٓٗ)

 . 

أن الحدٌث منسوخ، لال الطحاوي رحمه هللا فً كبلمه على حدٌث أسماء: ففً هذا  -ج
الحدٌث أن اإلحداد لم ٌكن على المعتدة فً كل عدتها وإنما فً ولت منها ثم نسخ ذلن وأمرت 

شهر وعشراً بؤن تحد علٌه أربعة أ
(ٕٙٓ٘)

، وساق بعد هذا الكبلم األحادٌث الناسخة .ولال الحافظ  

                                                             

  . 1ٓٔ/ٕالجامع ألحكام المرآن  (5ٕ٘٘)

  .1ٖٗ/2السنن الكبرى للبٌهمً  (5ٕٙ٘)

  . ٕٕٕ/ٔٔمعرفة السنن واآلثار  (52ٕ٘)

  .12ٗ/5فتح الباري  (51ٕ٘)

  .52ٙ/٘زاد المعاد  (55ٕ٘)

  .1ٖٗ/2السنن الكبرى للبٌهمً  (ٕٓٓٙ)

  . 1ٕٓ/ٓٔالمحلً  (ٕٔٓٙ)

  . 12ٗ/5فتح الباري  (ٕٕٓٙ)

  . 1ٖٗ/2السنن الكبرى للبٌهمً  (ٖٕٓٙ)

  . 2ٔ/ٖمجمع الزوابد  (ٕٗٓٙ)

  . 2٘/ٕشرح معانً اآلثار  (ٕ٘ٓٙ)



ولٌس فٌها ما ٌدل على النسخ لكنه ٌكثر من ادعاء النسخ باالحتمال  "ابن حجر رحمه هللا: 

فجرى على عادته 
(ٕٙٓٙ)

 . 
 أن ٌكون المراد باإلحداد الممٌد بالثبلث لدراً زابداً على اإلحداد المعروؾ الذي فعلته -د

أسماء مبالؽة فً حزنها على جعفر، فنهاها عن ذلن بعد الثبلث، أو لكونها كانت حامبلً فوضعت 

 "بعد ثبلث فانمضت عدتها فنهاها بعدها عن اإلحداد وال ٌمنع ذلن لوله فً الرواٌة األخرى: 

 ً الطبلق أُطلع على أن عدتها تنمضً عند الثبلث، ولعله كان أبانها ب ألنه ٌحمل على أنه   "ثبلثا

لبل استشهاده فلم ٌكن علٌها إحداد 
(ٕٙٓ2)

 . 
وال تخلو هذه األجوبة من نماش وأصح ما أجاب به العلماء على هذا الحدٌث المول بشذوذه 

 كما لال أحمد واسحاق والبٌهمً رحمهم هللا تعالى.
 ثانٌاً: الجواب على حدٌث ابن عمر . 

هذا منكر والمعروؾ عن ابن عمر من  "أجاب اإلمام أحمد لما سبل عن هذا الحدٌث لاببل: 

رأٌه
(ٕٙٓ1)

. 

ٌحتمل أن ٌكون لؽٌر  –أي حدٌث ابن عمر  –وهذا  "ولال الحافظ ابن حجر رحمه هللا: 

المعتدة، فبل نكارة فٌه بخبلؾ حدٌث أسماء وهللا أعلم 
(ٕٙٓ5)

 . 
عامة أهل العلم هو الموافك للنصوص وأنه لٌس مع نستنتج مما سبك بؤن ما ذهب إلٌه 
 . (ٕٔٔٙ()ٕٓٔٙ)المخالؾ ما ٌماوم أدلة الجمهور وهللا أعلم

                                                             

  . 12ٗ/5فتح الباري  (ٕٙٓٙ)

 .12ٗ/5فتح الباري:  (2ٕٓٙ)

  المصدر السابك . (1ٕٓٙ)

  المصدر السابك . (5ٕٓٙ)

 ( جاء فً موسوعة الفمه االسبلمً: ٕٓٔٙ)
 (:ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٗحكمة مشروعٌة العدة)موسوعة الفمه اإلسبلمً: 
 شرع هللا عز وجل العدة لتحمٌك المصالح اآلتٌة:

 التؤكد من براءة الرحم حتى ال تختلط األنساب. - ٔ
 إتاحة الفرصة للمطلك أن ٌراجع زوجته إذا ندم، كما فً الطبلق الرجعً. - ٕ
 تعظٌم شؤن النكاح، وأنه ال ٌنعمد إال بشروط، وال ٌنفن إال بترٌث وانتظار. - ٖ
رعاٌة حك الزوج وألاربه، وإظهار التؤثر لفمده، وإبداء وفاء الزوجة لزوجها بعدم انتمالها لؽٌره إال بعد مدة  - ٗ

 محددة.
 صٌانة حك الحمل إن كانت المفارلة حامبلً. - ٘
والعدة واجبة على كل امرأة مات عنها زوجها لبل الدخول أو بعده، أو فارلها زوجها بعد الدخول بطبلق، أو  

 ، أو فسخ.خلع
َوَعْشًرا فَإِذَا َبلَْؽَن أََجلَُهنَّ لال هللا تعالى: }َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنكُْم َوٌَذَُروَن أَْزَواًجا ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر  - ٔ

 ُ ٌْكُْم فٌَِما فَعَْلَن ِفً أَْنفُِسِهنَّ ِباْلَمْعُروِؾ َوَّللاَّ  [.ٖٕٗ({ ... ]البمرة: ٖٕٗ بَِما تَْعَملُوَن َخبٌٌِر )فبََل ُجنَاَح َعلَ
ُ فًِ أَْرَحاِمِهنَّ  ولال هللا تعالى: }َواْلُمَطلَّمَاُت ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ ثبََلثَةَ لُُروٍء َواَل ٌَِحلُّ لَُهنَّ أَْن ٌَْكتُْمَن َما - ٕ َخلََك َّللاَّ

ِ َوا  [.1ْٕٕلٌَْوِم اآْلِخِر{ ... ]البمرة: إِْن كُنَّ ٌُْإِمنَّ بِاّللَّ
تُُهنَّ ثبََلثَةُ أَْشُهٍر وَ  - ٖ بًِ ٌَبِْسَن ِمَن اْلَمِحٌِض ِمْن نَِسابِكُْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعدَّ ٌَِحْضَن ولال هللا تعالى: }َوالبلَّ بًِ لَْم  البلَّ

َ ٌَْجعَْل لَهُ ِمْن أَْمِرِه ٌُْسًرا )َوأُواَلُت اأْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ   [.ٗ({ ]الطبلق: َٗوَمْن ٌَتَِّك َّللاَّ
ٌِْهنَّ ِمْن ولال هللا تعالى: }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِذَا نََكْحتُُم اْلُمْإِمنَاِت ثُمَّ َطلَّْمتُُموهُنَّ ِمْن لَْبِل أَْن تَمَ  - ٗ سُّوهُنَّ فََما لَكُْم َعَل

ةٍ تَ  ُحوهُنَّ َسَراًحا َجِمٌبًل )ِعدَّ ونََها فََمتِّعُوهُنَّ َوَسّرِ  [.5ٗ({ ]األحزاب: 5ْٗعتَدُّ
( لد كانت المرأة فً الجاهلٌة تحّد على زوجها شر حداد وألبحه ، فكانت تمكث سنة كاملة ال تمّس طٌبا وال ٕٔٔٙ)

 ادات سخٌفة وخرافات شابنة.زٌنة ، وال تبدو للناس فً مجتمعهم ، ثم تخرج بعد ذلن ، وكان لهم فً ذلن ع
 –حمار أو شاة أو طابر  –حتى إذا حال علٌها الحول خرجت بؤلبح منظر وأفظع مرأى ، فتإتى بدابة   

بعض  فتمسح به جلدها فبل ٌكاد ٌعٌش بعدما تتمسح به مما ٌجد من أوساخها وروابحها . ولد ذكر النبً 



فمد اتفك العلماء رحمهم هللا تعالى على جواز إحداد المرأة أما حداد المرأة على المرٌب، 
ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر أَْن تُِحدَّ َعلَى على ؼٌر زوجها ثبلثة أٌام ؛ لموله ملسو هيلع هللا ىلص : " اَل ٌَِحلُّ  اِلْمَرأَةٍ تُْإِمُن بِاّللَّ

ٌِْه أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا " َمٌٍِّت فَْوَق ثبََلٍث إِالَّ َعلَى َزْوجٍ فَإِنََّها تُِحدُّ َعلَ
(ٕٕٙٔ). 

اد على ، وللّزوج منعها من اإلحد وال ٌجوز للمرأة أن تزٌد على ثبلثة أٌام على ؼٌر الزوج
  .المرٌب ، ألن حمه علٌها أعظم من حك المرٌب

  .(ٖٕٔٙ)لال ابن المٌم رحمه هللا : " فإن اإلحداد على الزوج واجب وعلى ؼٌره جابز "
ولال العٌنً رحمه هللا : " لال ابن بطال : أجمع العلماء على أن من مات أبوها أو ابنها، وكانت 

التً أبٌح لها اإلحداد فٌها أنه ٌُمضى له علٌها بالجماع  ذات زوج وطالبها زوجها فً الثبلثة أٌام
  .(ٕٗٔٙ)فٌها "

واختار جوازه على كل مٌت الشٌخ عبدالعزٌز بن باز والشٌخ دمحم العثٌمٌن أثابهما هللا عمبلً 
 .(ٕ٘ٔٙ)بعموم الحدٌث 

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جوازه على األجنبً مطلماً، وخصه بعضهم بما إذا وجدت 

وبحث األذرعً حرمته من أجنبٌة على أجنبً ولو بعض ٌوم،  "الرٌبة لال الهٌثمً رحمه هللا:
وهو متجه حٌث وجدت رٌبة وإال كؤن حزنت علٌه لنحو علمه وصبلحه وصدالته لنحو والدها 

وإحسانه إلٌها وال رٌبة بوجه فبل حرمة كما هو ظاهر"
(ٕٙٔٙ)

 . 
م عن جمهور العلماء إذ إن كبلمهم رحمهم هللا على وما لاله متوجه إال أنه ال ٌخالؾ ما تمد

المسؤلة من حٌث األصل دون ما لد ٌعرض لها مما ٌإدي إلى تحرٌمه . وأما ما ذكره عن 
 األذرعً فبل وجه له وظاهر السنة ٌرده وهللا أعلم.

 .(2ٕٔٙ)[، " أي: فإذا انمضت عدتهن"ٖٕٗلوله تعالى: } فَإِذَا بَلَْؽَن أََجلَُهنَّ {]البمرة:

                                                                                                                                                                               

إنما هً أربعة أشهر وعشر ، ولد كانت إحداكن فً ":  ال النساء لما أرادت أن تترخص البنتها فً الكحل فم

 –راوٌة الحدٌث عن أم سلمة رضً هللا عنها  –.  ولد سبلت زٌنب "الجاهلٌة ترمً بالعرة على رأس الحول

ً ولبست شر  "وما ترمً بالبعرة على رأس الحول ؟ فمالت :  كانت المرأة إذا توفً عنها زوجها دخلت حشفا
فتفتض به فملما بشًء إال مات ،  –حمار أو شاة أو طابر  –طٌباً حتى تمر السنة ثم تإتى بدابة  ثٌابها ولم تمس

ثم تخرج فتعطى بعرة فترمً بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طٌب أو ؼٌره.] رواه البخاري فً مواضع ، وهو 
برلم   ٕٓٗ/ٖ بهذا السٌاق فً كتاب الطبلق باب : تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً 

( 2ٕٔٔ/ٕ( وفً رواٌة له )1ٙٗٔ( برلم )ٕ٘ٔٔـ  ٖٕٔٔ/ٕ(، ورواه مسلم )2ٖٖ٘،ٖٖٙ٘،ٖٖ٘٘،ٖٖٗ٘)

 "[.فإنها تحد علٌه أربعة أشهر وعشراً "( عن حفصة رضً هللا عنها زاد : 5ٓٗٔبرلم )
ٌحرم فٌها إال  إلى أن جاء اإلسبلم فؤصلح من ذلن ، فجعل العدة على نحو الثلث مما كانت علٌه ، ولم  

الزٌنة والطٌب والتعرض ألنظار الخاطبٌن من مرٌدى الزواج ، وما منع النظافة وال الجلوس فً كل مكان فً 
البٌت مع النساء والمحارم من الرجال ، والكحل الذي منعه النبً صلى َّللّا علٌه وسلم هو كحل الزٌنة ال كحل 

ل َّللّا صلى َّللّا علٌه وسلم لال : "اجعلٌه باللٌل وامسحٌه التداوى بدلٌل حدٌث الموطؤ عن أم سلمة أن رسو
(، والمسلمات الٌوم ال ٌسرن على طرٌك واحدة ٖٓٔ/2ٔبالنهار".)التمهٌد لما فً الموطا من المعانً واألسانٌد: 

، فً الحداد ، فمنهن من ٌؽلون فً الحداد وٌؽرلن فً النّوح والندب والخروج من مؤلوؾ العادات فً المعٌشة 
حتى ٌزدن على ما كان علٌه نساء الجاهلٌة ، وال ٌخصصن الزوج بما خصه به الشرع ، بل ربما حددن على 
الولد السنة والسنتٌن ، وربما تركن الحداد على الزوج بعد األربعٌن، فالخٌر كل الخٌر للمسلمٌن أن ٌصلحوا هذه 

مال فً تؽٌٌر اللباس واألثاث والرٌاش والماعون ، وفساد العادات الردٌبة فً الحداد ، إذ ال فابدة فٌها إال إفناء ال
آداب المعاشرة والشماء فً أحوال المعٌشة ، وما ٌنجم عن ذلن من األمراض ، وال سٌما لدى ضعفاء 

 (.2ٖٗ-ٖٙٗ/ٔاألمزجة.)انظر: تفسٌر المراؼً: 
 . من حدٌث زٌنب بنت أبً سلمة.ٖٓٗ/ٔ(:صٕٕٔٔ( صحٌح البخاري)ٕٕٔٙ)
 .5ٙٙ/  ٘ زاد المعاد:(ٖٕٔٙ)
 .ٗٙ/1عمدة المارئ: (ٕٗٔٙ)
 .ٖٗ( انظر: أحكام اإلحداد، الشٌخ خالد المصلح: ٕ٘ٔٙ)

  . ٖٕٓ/ٕفتح الجواد  (ٕٙٔٙ)

 .ٗٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2ٕٔٙ)



ٌْكُْم فٌَِما فَعَْلَن فًِ أَْنفُِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِؾ {]البمرة: [، أي: فبل إِثم ٖٕٗلوله تعالى:} فَبل ُجَناَح َعلَ
علٌكم أٌَها األولٌاء فً اإلذن لهّن بالزواج وفعل ما أباحه لهّن الشرع من الزٌنة والتعرض 

 .(1ٕٔٙ)للخّطاب"
 .(5ٕٔٙ)والطٌب، على وجه ؼٌر محرم وال مكروه"لال السعدي: أي:"من مراجعتها للزٌنة 

 (ٕٕٔٙ)، وروي نحوه عن السدي(ٕٕٓٙ)لال مجاهد:"}المعروؾ{: النكاح الحبلل الطٌب"
 .(ٕٕٕٙ)والزهري

 .(ٖٕٕٙ)"بالوجه الذي ال ٌنكره الشرع" لال النسفً: :أي:
 .(ٕٕٗٙ)لال الزمخشري: " والمعنى أنهن لو فعلن ما هو منكر كان على األبمة أن ٌكفوهّن"

لال الشٌخ السعدي: " وفً هذا وجوب اإلحداد مدة العدة، على المتوفى عنها زوجها، دون 
ؼٌرها من المطلمات والمفارلات، وهو مجمع علٌه بٌن العلماء..وفً خطابه لؤلولٌاء بموله: } َفبل 

ٌْكُْم فٌَِما فَعَْلَن فًِ أَْنفُِسِهنَّ { ] البمرة: ٌنظر على المرأة،  [ دلٌل على أن الولًُٖٕٗجنَاَح َعلَ
 .(ٕٕ٘ٙ)وٌمنعها مما ال ٌجوز فعله وٌجبرها على ما ٌجب، وأنه مخاطب بذلن، واجب علٌه"

لال ابن عثٌمٌن: " فلو أرادت المرأة أن تعمل شٌباً محرماً علٌها فً هذه العدة لزم ولٌها أن 
لكن  -ما تشاء ٌمنعها؛ وإذا تمت العدة فبل جناح على ولٌها أن ٌمكنها من أن تفعل فً نفسها 

 .(ٕٕٙٙ)بالمعروؾ"
ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبٌٌِر {]البمرة: [، أي: وهللا" علٌم بجمٌع أعمالكم ٖٕٗلوله تعالى: }َوَّللاَّ

 .(2ٕٕٙ)فٌجازٌكم علٌها"
 .(1ٕٕٙ)لال السعدي:أي: "عالم بؤعمالكم، ظاهرها وباطنها، جلٌلها وخفٌها، فمجازٌكم علٌها"

 .(5ٕٕٙ)ببواطن األمور؛ فالخبٌر أخص من العلٌم"لال ابن عثٌمٌن: "أي علٌم 
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها؛ لموله تعالى: } ٌتربصن  - ٔ
 بؤنفسهن {؛ ألنها خبر بمعنى األمر.

ومنها: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء كانت صؽٌرة، أم كبٌرة؛ لموله  - ٕ
، وأطلك؛ فؤما الكبٌرة فتموم بما ٌلزمها من اإلحداد؛ وأما الصؽٌرة فالمخاطب تعالى: }أزواجاً{

 بذلن ولٌها ٌجنبها ما تتجنبه المحادة الكبٌرة.
ومنها: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها، أم لم ٌدخل؛ لموله  - ٖ

ق؛ فإن الطبلق لبل تعالى: }أزواجاً{؛ ألن الزوجة تكون زوجة بمجرد العمد بخبلؾ الطبل
الدخول، والخلوة ال عدة فٌه؛ لموله تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا نكحتم المإمنات ثم طلمتموهن 

 [ .5ٗمن لبل أن تمسوهن فما لكم علٌهن من عدة تعتدونها{ ]األحزاب: 
ومنها: وجوب انتظار المرأة بنفسها مدة العدة بحٌث ال تتزوج، وال تتعرض للزواج؛  - ٗ

 ٌعنً ال تتعجل. -لموله تعالى: } ٌتربصن بؤنفسهن {، كما تمول: تربص بكذا، وكذا 
 ومنها: أن السرٌة ال تلزمها عدة الوفاة؛ ألنها لٌست بزوجة. - ٘

                                                             

 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٕٔٙ)
 .ٗٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 5ٕٔٙ)
 .5ٖ/٘(:ص 5ٖٓ٘( تفسٌر الطبري)ٕٕٓٙ)
 .5ٗ/٘(:ص 5ٙٓ٘( تفسٌر الطبري)ٕٕٔٙ)
 .5ٗ/٘(:ص 52ٓ٘الطبري)( تفسٌر ٕٕٕٙ)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖٕٕٙ)
 .1ٕٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕٕٗٙ)
 .٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕٕ٘ٙ)
 .٘٘ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٕٙٙ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٕٕٙ)
 .ٗٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 1ٕٕٙ)
 .٘٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5ٕٕٙ)



ومنها: أنه لو تبٌن عند الوفاة أن النكاح باطل لم تعتد بالوفاة، مثل أن ٌتبٌن عند وفاته  - ٙ
 .-وجوده كالعدم  -أن النكاح باطل  تبٌن أنها أخته من الرضاع؛ ألنه

ومنها: أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أٌام سواء كانت تحٌض، أو  - 2
ال تحٌض؛ وٌستثنى من ذلن الحامل؛ فعدتها إلى وضع الحمل؛ لموله تعالى: }وأوالت األحمال 

 سوى هاتٌن. [ ؛ وال عدة للمتوفى عنها زوجهاٗأجلهن أن ٌضعن حملهن{ ]الطبلق: 
ومنها: حكمة هللا بتمدٌر عدة المتوفى عنها زوجها بؤربعة أشهر وعشر؛ وعلك الحكم  - 1

؛ ألن ألل ما ٌمكن أن ٌتحرن فٌه الجنٌن -كما فً المطلمات  -بهذا العدد، ولم ٌعلمه باأللراء 
ٌتبٌن لن أربعة أشهر؛ وزٌدت العشرة لبلستثبات؛ هكذا لال بعض أهل العلم؛ ولكن عند التؤمل 

ضعؾ هذا التعلٌل؛ ألن المرأة المتوفى عنها زوجها لد ال ٌدخل بها؛ ولد تكون صؽٌرة ال ٌمكن 
أن تحمل؛ ولد تكون كبٌرة آٌسة من الحمل؛ ثم االحتٌاط بؤربعة أشهر وعشر: ٌمكن العلم ببراءة 

الحكمة أنهم لما  أن -وهللا أعلم  -الرحم لبل هذه المدة؛ فتبٌن بهذا أن الحكمة شًء آخر؛ وعندي 
كانوا فً الجاهلٌة تبمى المرأة حواًل كامبًل فً العدة بعد موت زوجها، وتبمى فً بٌت صؽٌر، 
كالخباء لها، وال تمس الماء أبداً؛ تؤكل، وتشرب حتى ال تموت؛ وتبمى بعرلها، ورابحتها، 

، فمالوا لها: وحٌضها، ونتنها لمدة سنة كاملة؛ فإذا تمت السنة أتوا لها بفؤرة، أو عصفور
؛ فمّل ما تتمسح بشًء إال مات من الرابحة الكرٌهة؛ مدة سنة ربما ٌؤتٌها «امحشً به فرجن»

الحٌض اثنتً عشرة مرة وهً فً هذا المكان؛ ثم إذا تم الحول أتوا لها ببعرة؛ فؤخذت البعرة، 
ًّ فهو أهون من رمً هذه البعرة؛ فجاء اإل سبلم، وأبدل ورمت بها، كؤنها تمول: كل ما مر عل

الحول بؤربعة أشهر؛ ألن أربعة أشهر: ثلث حول؛ وعشرة أٌام: ثلث شهر؛ والثلث كثٌر؛ فؤُتً 
من الحول بثلثه، ومن الشهر بثلثه؛ فإن تبٌنت هذه الحكمة، وكانت هً مراد هللا فهذا من فضل 

ذوات العدد التً ال  هللا؛ وإن لم تتبٌن فإننا نمول: هللا أعلم بما أراد؛ وهذا كؽٌرها من العبادات

 نعلم ما الحكمة فٌها.
ومن فوابد اآلٌة: أن العدة إذا انتهت جاز للمرأة أن تفعل كل ما كان معروفاً من تجمل،  - 5

 وخروج من البٌت، وؼٌر ذلن؛ لموله تعالى: } فإذا بلؽن أجلهن فبل جناح علٌكم {.
لى: } فبل جناح علٌكم { إشارة ومنها: أن األولٌاء مسإولون عن مولٌاتهم؛ لموله تعا - ٓٔ

 إلى أن الرجال لهم والٌة على النساء؛ فٌكونون مسإولٌن عنهن.
ومنها: اعتبار العرؾ؛ لموله تعالى: } بالمعروؾ {؛ والعرؾ معتبر إذا لم ٌخالؾ  - ٔٔ

 الشرع؛ فإن خالؾ الشرع فبل ٌعتبر.
ه تعالى: } وهللا بما تعملون ومنها: إثبات علم هللا عّز وجّل بالظاهر، والخفً؛ لمول - ٕٔ

ً ببواطن األمور كان علٌماً  خبٌر {؛ والخبٌر هو العلٌم ببواطن األمور؛ ومن كان علٌما
 بظواهرها من باب أولى.

ومنها: التحذٌر من مخالفة هذا الحكم؛ لموله تعالى: } وهللا بما تعملون خبٌر { أي  - ٖٔ
 ر.احذروا من مخالفته؛ فإن هللا بما تعملون خبٌ

 المرآن
 ُ ْضتُْم بِِه ِمْن ِخْطبَِة النَِّساِء أَْو أَْكنَْنتُْم فًِ أَْنفُِسكُْم َعِلَم ّللا  ٌْكُْم فٌَِما َعر  أَن كُْم }َواَل ُجنَاَح َعلَ

ا إاِل  أَْن تَمُولُوا لَْواًل َمْعُروفًا َواَل  تَْعِزُموا عُْمَدةَ النَِّكاحِ َحت ى َستَْذكُُرونَُهن  َولَِكْن اَل تَُواِعُدوُهن  ِسرًّ
َ غَ  َ ٌَْعلَُم َما فًِ أَْنفُِسكُْم فَاْحذَُروهُ َواْعلَُموا أَن  ّللا  فُوٌر َحِلٌٌم ٌَْبلَُغ اْلِكتَاُب أََجلَهُ َواْعلَُموا أَن  ّللا 

 [ٖٕ٘({ ]البمرة : ٖٕ٘)

 التفسٌر:
حون به  -أٌها الرجال-وال إثم علٌكم  ِمن طلب الزواج بالنساء المتوفَّى عنهنَّ فٌما تُلَّمِ

أزواجهن، أو المطلمات طبللًا بابًنا فً أثناء عدتهن، وال ذنب علٌكم أًٌضا فٌما أضمرتموه فً 
أنفسكم من نٌة الزواج بهن بعد انتهاء عدتهن. علم هللا أنكم ستذكرون النساء المعتدَّات، ولن 

ح لكم أن تذكروهن تلمًٌحا أو إضماًرا فً تصبروا على السكوت عنهن، لضعفكم؛ لذلن أبا
النفس، واحذروا أن تواعدوهن على النكاح سًرا بالزنى أو االتفاق على الزواج فً أثناء العدة، 



إال أن تمولوا لوال ٌُْفَهم منه أن مثلها ٌُْرَؼُب فٌها األزواج، وال تعزموا على عمد النكاح فً زمان 
ن هللا ٌعلم ما فً أنفسكم فخافوه، واعلموا أن هللا ؼفور لمن العدة حتى تنمضً مدتها. واعلموا أ

 تاب من ذنوبه، حلٌم على عباده ال ٌعجل علٌهم بالعموبة.
 .(ٖٕٓٙ)[، "أي :ال إثم علٌكم"ٖٕ٘لوله تعالى: } َوالَ ُجَناَح َعلٌَكُم{]البمرة:

فً اللؽة  و)الجناح(: "اإلثم ، وهو أصح فً الشرع ولٌل : بل هو األمر الشاق، وهو أصح
 : (ٖٕٔٙ)؛ لال الشاعر

 إذا تعلو براكبها خلٌجا      تذكر ما لدٌه من الجناح 
والمخاطبة لجمٌع الناس ؛ والمراد بحكمها هو الرجل الذي فً نفسه تزوج معتدة ، أي ال 

 .(ٕٖٕٙ)وزر علٌكم فً التعرٌض بالخطبة فً عدة الوفاة"
ْضتُم بِِه ِمْن ِخْطبَ  [، أي:" بخطبة النساء فً ِٖٕ٘ة النَِّساِء{]البمرة: لوله تعالى:} فٌَِما َعرَّ
 .(ٖٖٕٙ)عدتهن من وفاة أزواجهن من ؼٌر تصرٌح"

لال الصابونً: أي: "بخطبة النساء المتوفّى عنهن أزواجهن فً العّدة، بطرٌك التلمٌح ال 
 .(ٖٕٗٙ)التصرٌح"

 .(ٖٕ٘ٙ)لال الخازن: اي: من طلب نكاح "المعتدات فً عدتهم"
فً التعرٌض بخطبتكم النساء المتوفى عنهن أزواجهّن لبل انمضاء العدة لال الماسمً: " 

 .(ٖٕٙٙ)لتتزوجوهن بعد انمضابها"
لال الخازن: " و)التعرٌض(: ضد التصرٌح، ومعناه أن ٌضمن كبلمه ما ٌصلح للداللة على 
ممصوده وٌصلح للداللة على ؼٌر ممصوده ولكن إشعاره بجانب الممصود أتم وأرجح ولٌل هو 

شارة إلى الشًء بما ٌفهم السامع ممصوده من ؼٌر تصرٌح به ولٌل التعرٌض من الكبلم ما اإل
 .(2ٖٕٙ)له ظاهر وباطن"

لال الماسمً: " و)التعرٌض(: إفهام الممصود بما لم ٌوضع له، حمٌمة وال مجازا. كؤن ٌمال 
 .(1ٖٕٙ)لها: إنن جمٌلة أو صالحة، أو رّب راؼب فٌن، أو من ٌجد مثلن"

ٌمٌن: و)التعرٌض( هو أن ٌؤتً اإلنسان بكبلم ال ٌصرح فٌه بمراده؛ لكنه لال ابن عث
، مثل أن (5ٖٕٙ)ممارب، كنا لال الماروردي: " فهو اإلشارة بالكبلم إلى ما لٌس فٌه ذكر النكاح"

ٌمول للمرأة: )إنً فً مثلِن لراؼب(؛ )إنِن امرأة ٌرؼب فٌِن الرجال(؛ )إذا انمضت العدة 
فمس؛ فهذا لٌس فٌه تصرٌح أن ٌخطبها ال لنفسه، وال لؽٌره؛ لكنه ٌسمى فؤخبرٌنً(؛ وعلى هذا 

 .(ٕٓٗٙ)تعرٌضاً؛ والتعرٌض، والتلوٌح بمعنًى واحد"
وأما )الخِطبة( فمعناها: "أن ٌعرض اإلنسان نفسه على المرأة لٌتزوجها، وٌطلبها إلٌه؛ 

ذا شؤنه عظٌم؛ وإما ، وسمٌت خطبة إما من الَخْطب بمعنى الشؤن؛ ألن ه(ٕٔٗٙ)فهً"طلب النكاح"
حتى إنه كان فٌما سلؾ ٌؤتً الخاطب إلى المرأة، وأهلها،  -من الخطابة؛ ألنها ممرونة بالمول 

ٌعنً ٌتكلم بخطبة، ثم ٌبدي أنه ٌرؼبها؛ ومع ذلن ٌفرلون بٌن الِخطبة  بالكسر؛  -وٌخطب فٌهم 

                                                             

 .5٘ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٕٓٙ)
إلى الشماخ، والصواب أنه لبشر بن أبً خازم، وهو فً دٌوانه:  12ٔ/ٖالمرطبً فً تفسٌره:( البٌت نسبه ٖٕٔٙ)

 ، الرواٌة فٌه: إذا ركبت بصاحبها....5ٓ
 .11ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕٖٕٙ)
 .1ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖٖٕٙ)
 . ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٕٗٙ)
 .5ٙٔ/ٔ( تفسٌر الخازن: ٖٕ٘ٙ)
 .1٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖٕٙٙ)
 .5ٙٔ/ٔسٌر الخازن: ( تف2ٖٕٙ)
 .1٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٖٕٙ)
 .ٖٗٓ/ٔ( النكت والعٌون: 5ٖٕٙ)
 .5٘ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٓٗٙ)
 .ٖٗٓ/ٔ(النكت والعٌون: ٕٔٗٙ)



ً أو وبٌن الُخطبة  بالضم؛ فٌمول: الُخطبة بالضم:" وأما الُخطبة بالضَّ  ِم فهً كبلم ٌتضمن وْعظا
،  وما أشبه ذلن؛ والِخطبة بالكسر: هً طلب المرأة لتكون زوجة للطالب؛ والمراد (ٕٕٗٙ)ببلؼاً"

 .(ٖٕٗٙ)بـ} النساء { من مات عنهن أزواجهن"
لال البؽوي: " روي أن سكٌنة بنت حنظلة بانت من زوجها فدخل علٌها أبو جعفر دمحم بن 

: ٌا بنت حنظلة أنا من لد علمت لرابتً من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحك علً البالر فً عدتها ولال 
جدي علً ولدمً فً اإلسبلم فمالت سكٌنة أتخطبنً وأنا فً العدة وأنت ٌإخذ العلم عنن ؟ فمال 

م سلمة وهً فً عدة : إنما أخبرتن بمرابتً من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، لد دخل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على أ
زوجها أبً سلمة فذكر لها منزلته من هللا عز وجل وهو متحامل على ٌده حتى أثر الحصٌر فً 

 .(ٕ٘ٗٙ)"(ٕٗٗٙ)ٌده من شدة تحامله على ٌده"
[، أي:أو " أضمرتم فً أنفسكم ٖٕ٘لوله تعالى: }أَْو أَْكنَْنتُْم فًِ أَْنفُِسكُْم{]البمرة:

 .(ٕٙٗٙ)خْطبَتَُهّن"
أو سترتم وأضمرتم فً للوبكم فلم تذكروه بؤلسنتكم ال معرضٌن وال لال النسفً: " 

 .(2ٕٗٙ)مصرحٌن"
، وهذا كموله تعالى : } َوَربَُّن ٌَْعلَُم (1ٕٗٙ)لال ابن عثٌمٌن: أي "أخفٌتم، وأضمرتم فً أنفسكم"

ٌْتُْم َوَما أَْعلَْنتُْم { [ وكموله : } َوأَنَا أَْعلَُم بَِما 5َٙما تُِكنُّ ُصُدوُرهُْم َوَما ٌُْعِلنُوَن { ]المصص :  أَْخفَ
 [ٔ]المتحنة : 

 .(5ٕٗٙ)لال البٌضاوي: " أو أضمرتم فً للوبكم فلم تذكروه تصرٌحاً وال تعرٌضاً"
 .(ٕٓ٘ٙ)لال الماوردي: " ٌعنً ما أسررتموه من عمدة النكاح"

لال الطبري: " أو أخفٌتم فً أنفسكم ، فؤسررتموه ، من خطبتهن ، وعزم نكاحهن وهن فً 
ددهن ، فبل جناح علٌكم أٌضا فً ذلن ، إذا لم تعزموا عمدة النكاح حتى ٌبلػ الكتاب ع

 .(ٕٔ٘ٙ)أجله"
 .(ٕٕ٘ٙ)لال مجاهد: "اإلكنان : ذكر خطبتها فً نفسه ، ال ٌبدٌه لها. هذا كله حل معروؾ"

، (ٕٙ٘ٙ)، وسفٌان(ٕ٘٘ٙ)، وابن زٌد(ٕٗ٘ٙ)،الماسم بن دمحم(ٖٕ٘ٙ)وروي نحوه عن السدي
 .(2ٕ٘ٙ)والحسن

ٌٌْض  ٌمال : كننته فً البٌت أو فً األرض، إذا خبؤته فٌه ، ومنه لوله تعالى ذكره :}َكؤَنَُّهنَّ بَ
 : (1ٕ٘ٙ)[ ، أي مخبوء ، ومنه لول الشاعر 5َٗمْكنُوٌن{ ]سورة الصافات : 

                                                             

 .ٖٗٓ/ٔ(النكت والعٌون: ٕٕٗٙ)
 .5٘ٔ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٕٗٙ)
عبد الرحمن بن (أخرجه ابن المبارن فً كتاب النكاح ، راه الدارلطنً من رواٌة دمحم بن الصلت عن ٕٗٗٙ)

 .ٕٔسلٌمان ، وهو ابن الؽسٌل انظر : الكافً الشاؾ البن حجر ص
 .1ٕٕ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ٘ٗٙ)
 .5ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٙٗٙ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 2ٕٗٙ)
 .5٘ٔ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1ٕٗٙ)
 .ٙٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 5ٕٗٙ)
 .ٖٗٓ/ٔ(النكت والعٌون: ٕٓ٘ٙ)
 .ٕٓٔ/٘( تفسٌر الطبري: ٕٔ٘ٙ)
 .ٖٓٔ/٘(:ص ٕٙٔ٘( تفسٌر الطبري)ٕٕ٘ٙ)
 .ٖٓٔ/٘(:ص 1ٕٔ٘( تفسٌر الطبري)ٖٕ٘ٙ)
 .ٖٓٔ/٘(:ص 5ٕٔ٘( تفسٌر الطبري)ٕٗ٘ٙ)
 .ٖٓٔ/٘(:ص ٖٓٔ٘( تفسٌر الطبري)ٕ٘٘ٙ)
 .ٗٓٔ/٘(:ص ٖٔٔ٘( تفسٌر الطبري)ٕٙ٘ٙ)
 .ٗٓٔ/٘(:ص ٕٖٔ٘( تفسٌر الطبري)2ٕ٘ٙ)
، واللسان )كنن( .  ٕ٘ٔ:  ٔراء ، و معانً الفٕٓٔ/٘( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الطبري: 1ٕ٘ٙ)

لدامٌات جمع لدامى ، والمدامى واحد . وجمع ، وهو هنا واحد . والمدامى والموادم فً الطٌر : عشر رٌشات فً 



 (5ٕ٘ٙ)ثبلث من ثبلث لدامٌات       من البلبً تكن من الصمٌع 
{]البمرة:لوله تعالى:}َعِلَم هللاُ أَنَّكُْم  [، "أي: لد علم هللا أنكم ستذكرونهن: "إما َٖٕ٘ستَْذكُُرونَُهنَّ

 .(ٕٓٙٙ)سرا وإما إعبلنا فً نفوسكم وبؤلسنتكم ؛ فرخص فً التعرٌض دون التصرٌح"
لال الصابونً: " أي لد علم هللا أنكم ستذكرونهن فً أنفسكم وال تصبرون عنهن فرفع عنكم 

 .(ٕٔٙٙ)الحرج"
تصبرون على السكوت عنهن وعن الرؼبة فٌهن وفٌه نوع  لال البٌضاوي: " وال

 .(ٕٕٙٙ)توبٌخ"
 .(ٖٕٙٙ)عن الحسن : }علم هللا أنكم ستذكرونهن{، لال : الخطبة"

لال مجاهد: "ذكرن إٌاها فً نفسن. لال : فهو لول هللا : " علم هللا أنكم ستذكرونهن 
"(ٕٙٙٗ). 

[، أي: "ولكْن ال تواعدوهنَّ بالنكاح ٖٕ٘مرة: لوله تعالى:}َولَِكن الَّ تَُواِعُدوهُنَّ ِسّراً{]الب
 .(ٕ٘ٙٙ)سّرا"

لال المراؼً: " فإن المواعدة على هذه الحال مدرجة للفتنة ، ومظنّة للمٌل والمال ، بخبلؾ 
التعرٌض فإنه ٌكون على مؤل من الناس ، فبل عار فٌه وال عٌب ، وال ٌكون وسٌلة إلى ما ال 

 .(ٕٙٙٙ)تحمد عمباه"
 :(2ٕٙٙ) [، وجوهاٖٕ٘)السر( فً لوله تعالى: }الَّ تَُواِعُدوهُنَّ ِسّراً{]البمرة:  وذكر العلماء فً

والحسن  (5ٕٙٙ)-جابر بن زٌد  -، وأبو الشعثاء (1ٕٙٙ)أحدها: أنه الزنى،  لاله أبو ِمْجلَز
،  (2ٖٕٙ)، والربٌع بن أنس(2ٕٕٙ)، والضحان(2ٕٔٙ)، وإبراهٌم النخعً ولتادة(2ٕٓٙ)البصري

 .(2ٕٙٙ)وهو معنى رواٌة العَوفً عن ابن عباس ،(2ٕ٘ٙ)، والسدي(2ٕٗٙ)وسلٌمان التٌمً
واختاره لال الطبري لاببل: " وأولى األلوال بالصواب فً تؤوٌل ذلن ، تؤوٌل من لال :السر 

، فً هذا الموضع ، )الزنا(، وذلن أن العرب تسمً الجماع وؼشٌان الرجل المرأة )سرا( ، ألن 
هر مطلع علٌه ، فٌسمى لخفابه )سرا(، من ذلن مما ٌكون بٌن الرجال والنساء فً خفاء ؼٌر ظا

 :  (22ٕٙ)ذلن لوله رإبة بن العجاج

                                                                                                                                                                               

كل جناح . ولوله : " ثبلث من ثبلث لدامٌات " ، كؤنه ٌرٌد أنه اختار من لوادم ثبلث من الطٌر ، ثبلث رٌشات 
 ألسهمه ، ٌرٌش األسهم بها . والصمٌع : الذي ٌسمط باللٌل ، شبٌه بالثلج .من رٌشه ، وكؤنه ٌرٌد ذلن 

 .ٕٓٔ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 5ٕ٘ٙ)
 .5ٓٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕٓٙٙ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔٙٙ)
 .ٙٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٕٙٙ)
 .ٗٓٔ/٘(:ص ٖٖٔ٘( تفسٌر اطبري)ٖٕٙٙ)
 .٘ٓٔ/٘(:ص ٖٗٔ٘( تفسٌر الطبري)ٕٗٙٙ)
 .ٖٙٔ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٕ٘ٙٙ)
 .1ٖٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕٙٙٙ)
 .ٖٗٓ/ٔ، والنكت والعٌون: 5ٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 2ٕٙٙ)
 .٘ٓٔ/٘(:ص 2ٖٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٙٙ)
 .٘ٓٔ/٘(:ص ٖٙٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٙٙ)
 .ٙٓٔ/٘(:ص ٖٗٔ٘)-(ٓٗٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٓٙ)
 .ٙٓٔ/٘(:ص ٙٗٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٔٙ)
 .ٙٓٔ/٘(:ص 5ٗٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٕٙ)
 .2ٓٔ/٘(:ص ٕ٘ٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2ٖٕٙ)
 .ٙٓٔ/٘(:ص ٔ٘ٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٗٙ)
 .ٙٓٔ/٘(:ص ٗٗٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕ٘ٙ)
 .2ٓٔ/٘(: ٓ٘ٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٙٙ)
بعض مواده " إسرارها "  ، واللسان )عسك( )عشك( )فرن( )سرر( ، وفً اللسان فً ٗٓٔ(دٌوانه : 22ٕٙ)

بالكسر ، وهو خطؤ ، وفً بعضها " الؽسك " ، وهو خطؤ أًٌضا . واألسرار جمع سر . والعسك ، مصدر " 



 فعؾ عن أسرارها بعد العسك      ولم ٌضعها بٌن فرن وعشك 
 :(21ٕٙ)ٌعنً بذلن : عؾ عن ؼشٌانها بعد طول مبلزمته ذلن ، ومنه لول الحطٌبة

 وٌحرم سر جارتهم علٌهم       وٌؤكل جارهم أنؾ المصاع 
كل ما أخفاه المرء فً نفسه : )سرا(، وٌمال : هو فً سر لومه، ٌعنً : فً وكذلن ٌمال ل
 خٌارهم وشرفهم.

ثم لال: فلما كان " السر " إنما ٌوجه فً كبلمها إلى أحد هذه األوجه الثبلثة ، وكان معلوما 
أن أحدهن ؼٌر معنً به لوله : " ولكن ال تواعدوهن سرا " ، وهو السر الذي هو معنى الخٌار 

الشرؾ فلم ٌبك إال الوجهان اآلخران ، وهو " السر " الذي بمعنى ما أخفته نفس المواعد بٌن و
المتواعدٌن ، و)السر( الذي بمعنى الؽشٌان والجماع، فلما لم ٌبك ؼٌرهما ، وكانت الداللة 

 .(25ٕٙ)واضحة على أن أحدهما ؼٌر معنً به ، صح أن اآلخر هو المعنً به"
الهن وعهودهن فً ِعددهن أال ٌنكحن ؼٌركم ، وهذا لول ابن الثانً : أال تؤخذوا مٌث

، (1ٕٗٙ)، وعكرمة(1ٖٕٙ)، ومجاهد(1ٕٕٙ)، والشعبً(1ٕٔٙ)، وسعٌد بن جبٌر(1ٕٓٙ)عباس
 . (12ٕٙ)وسفٌان (1ٕٙٙ)ولتادة (1ٕ٘ٙ)والسدي

 . (11ٕٙ)الثالث : أال تنكحوهن فً ِعددهن سراً ، وهو لول عبد الرحمن بن زٌد
 . (15ٕٙ)وهو لول مجاهدالرابع : أن ٌمول لها : ال تفوتنً نفسن ، 

 .(5ٕٓٙ)الخامس: الجماع ، وهو لول الشافعً
 ولد ٌحتمل أن تكون اآلٌة عامة فً جمٌع ذلن. وهللا تعالى أعلم.

[، " أي إال وعدا معروفا، وهو ٖٕ٘لوله تعالى: }إِالَّ أَْن تَمُولُوا لَْواًل َمْعُروفاً{]البمرة:
 .(5ٕٔٙ)التعرٌض الذي سبك"

 .(5ٕٕٙ)لوالً حسناً ال فحش فٌه"لال الشافعً: أي:" 

لال المراؼً: "أي ال تواعدوهن بالمستهجن ، ولكن واعدوهن بمول معروؾ ال ٌستحٌا منه 
 .(5ٖٕٙ)فً الجهر ، كذكر حسن العشرة وسعة الصدر للزوجات إلى نحو ذلن"

                                                                                                                                                                               

عسك به ٌعسك " : لزمه وأولع به . والفرن )بكسر الفاء وسكون الراء( بؽضة الرجل امرأته ، أو بؽضة امرأته 
مفرن )بتشدٌد الراء( . ال ٌحظى عند النساء . والعشك )بكسر له . وامرأة فارن وفرون ، تكره زوجها . ورجل 

فسكون( والعشك )بفتحتٌن( مصدر " عشك ٌعشك " . والضمٌر فً لوله : " فعؾ " ، عابد إلى حمار الوحش 
 الذي ٌصفه وٌصؾ أتنه . والضمٌر فً " أسرارها " عابد إلى األتن .

بنً كلٌب من بنً ٌربوع . أنؾ كل شًء : طرفه وأوله . ، واللسان )أنؾ( ٌمدح بنً رٌاح و 5ٖ(دٌوانه : 21ٕٙ)
والمصاع جمع لصعة : وهً الجفنة الضخمة . ٌذكر عفتهم وحفاظهم وامتناعهم من انتهان حرمة الجارة ، 
والتراؾ اإلثم فً حمها ، وٌصؾ كرمهم وإٌثارهم جارهم بالطعام على أنفسهم ، فبل ٌتمدمونه إلى الطعام حتى 

 هً وما ٌكفٌه . ولبل البٌت : فلٌس الجار جار بنً رٌاح ... بممصى فً المحل وال مضاعٌؤخذ منه ما ٌشت
 هم صنعوا لجارهم ، ولٌست ... ٌد الخرلاء مثل ٌد الصناع

 .ٔٔٔ-ٓٔٔ/٘( تفسٌر الطبري: 25ٕٙ)
 .2ٓٔ/٘(:ص ٗ٘ٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٓٙ)
 .1ٓٔ-2ٓٔ/٘(:ص ٘٘ٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٔٙ)
 .1ٓٔ/٘(:ص 2٘ٔ٘ر الطبري)( انظر: تفس1ٌٕٕٙ)
 .1ٓٔ/٘(:ص ٙ٘ٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٕٙ)
 .1ٓٔ/٘(:ص ٙ٘ٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٗٙ)
 .1ٓٔ/٘(:ص ٔٙٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕ٘ٙ)
 .5ٓٔ/٘(:ص ٕٙٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٙٙ)
 .5ٓٔ/٘(:ص ٖٙٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)12ٕٙ)
 .ٓٔٔ/٘(:ص 2ٔٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)11ٕٙ)
 .ٓٔٔ-5ٓٔ/٘(:ص 5ٙٔ٘انظر: تفسٌر الطبري)( 15ٕٙ)
 .ٖٗٓ/ٔ، ونمله الماوردي فً النكت والعٌون: 5ٖٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الشافعً: 5ٕٓٙ)
 .ٖ٘ٗ/ٕ( التحرٌر والتنوٌر: 5ٕٔٙ)
 .5ٖٔ/ٔ(تفسٌر الشافعً: 5ٕٕٙ)



لال الصابونً: " إِال بطرٌك التعرٌض والتلوٌح وبالمعروؾ الذي ألّره لكم الشرع"
(ٕٙ5ٗ). 

البٌضاوي: "وهو أن تعرضوا وال تصرحوا والمستثنى منه محذوؾ أي: ال تواعدوهن  لال
مواعدة إال مواعدة معروفة، أو إال مواعدة بمول معروؾ. ولٌل إنه استثناء منمطع من سراً وهو 
ضعٌؾ ألدابه إلى لولن ال تواعدوهن إال التعرٌض، وهو ؼٌر موعود. وفٌه دلٌل حرمة 

جواز تعرٌضها إن كانت معتدة وفاة. واختلؾ فً معتدة الفراق البابن تصرٌح خطبة المعتدة و
 .(5ٕ٘ٙ)واألظهر جوازه"

لال الرازّي: " لما أذن فً أول اآلٌة بالتعرٌض، ثم نهى عن المسارة معها دفعا للرٌبة 
والؽٌبة استثنى عنه أن ٌساررها بالمول المعروؾ، وذلن أن ٌعدها فً السر باإلحسان إلٌها، 

م بشؤنها، والتكفل بمصالحها، حتى ٌصٌر ذكر هذه األشٌاء الجمٌلة مإكدا لذلن واالهتما
 .(5ٕٙٙ)التعرٌض وهللا أعلم"

لال ابن عاشور: " فإن المول المعروؾ من أنواع الوعد إال أنه ؼٌر صرٌح، وإذا كان 
 .(52ٕٙ)النهً عن المواعدة سرا، علم النهً عن لمواعدة جهرا باألول"

 .(51ٕٙ)مول : إنً فٌن لراؼب ، وإنً ألرجو أن نجتمع"لال سعٌد بن جبٌر: "ٌ
 .(55ٕٙ)لال ابن عباس:" : هو لوله : " إن رأٌت أن ال تسبمٌنً بنفسن " 

 .(2ٕٓٓ)لال مجاهد :"ٌعنً التعرٌض"
لال السدي:" هو الرجل ٌدخل على المرأة وهً فً عدتها فٌمول : " وهللا إنكم ألكفاء كرام ، 

 .(2ٕٓٔ)، وإن ٌمدر شًء ٌكن " . فهذا المول المعروؾ"وإنكم لرؼبة، وإنن لتعجبٌنً 
لال الضحان: "المرأة تطلك أو ٌموت عنها زوجها ، فٌؤتٌها الرجل فٌمول : " احبسً علً 
نفسن ، فإن لً بن رؼبة ، فتمول : " وأنا مثل ذلن " ، فتتوق نفسه لها. فذلن المول 

 .(2ٕٕٓ)المعروؾ"

[، أي "وال 5ٖٗالنِّكاحِ َحتَّى ٌَْبلَُػ اْلِكتاُب أََجلَهُ{]البمرة: لوله تعالى:} َوال تَْعِزُموا عُْمَدةَ 
 .(2ٖٕٓ)تصمموا تصمٌما جازما على االرتباط الشرعً مع معتدة الوفاة حتى تنتهى عدتها"

 .(2ٕٓٗ)لال النسفً: " وال تعزموا عمد عمدة النكاح ، أو وال تمطعوا عمدة النكاح"
فً عدة المرأة المعتدة ، فتوجبوها بٌنكم وبٌنهن ،  لال الطبري: " وال تصححوا عمدة النكاح

وتعمدوها لبل انمضاء العدة ٌبلؽن أجل الكتاب الذي بٌنه هللا تعالى ذكره بموله : }َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن 
ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ أَْربَعََة أَْشُهٍر َوَعْشًرا{" ِمْنكُْم َوٌَذَُروَن أَْزَواًجا 
(ٕ2ٓ٘). 

 .(2ٕٓٙ)[، "حتى ٌنتهً ما كتب من العدة"ٖٕ٘تعالى: }َحتَّى ٌَْبلَُػ اْلِكتاُب أََجلَهُ{]البمرة: لوله
 (2ٓ5ٕ)ولتادة (2ٓ1ٕ). وروي نحوه عن السدي(2ٓ2ٕ)لال مجاهد:"حتى تنمضً العدة"

 .(2ٕٔٗ)وسفٌان (2ٖٕٔ)والشعبً (2ٕٕٔ)والضحان (2ٕٔٔ)وابن عباس (2ٕٔٓ)والربٌع

                                                                                                                                                                               

 .1ٖٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 5ٖٕٙ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٕٗٙ)
 .ٙٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 5ٕ٘ٙ)
 .2ٕٗ/ٙؽٌب: ( مفاتٌح ال5ٕٙٙ)
 .ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/ٕ( التحرٌر والتنوٌر: 52ٕٙ)
 .ٗٔٔ-ٖٔٔ/٘(:ص 2ٕٔ٘( تفسٌر الطبري)51ٕٙ)
 .ٗٔٔ/٘(:ص 2ٖٔ٘( تفسٌر الطبري)55ٕٙ)
 .ٗٔٔ/٘(:ص 2ٗٔ٘( تفسٌر الطبري)2ٕٓٓ)
 .ٗٔٔ/٘(:ص 2ٙٔ٘( تفسٌر الطبري)2ٕٓٔ)
 .٘ٔٔ/٘(:ص 25ٔ٘( تفسٌر الطبري)2ٕٕٓ)
 .5ٖٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2ٖٕٓ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 2ٕٓٗ)
 .٘ٔٔ/٘( تفسٌر الطبري: 2ٕٓ٘)
 .ٙٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 2ٕٓٙ)
 .٘ٔٔ/٘(:ص 1ٓٔ٘( تفسٌر الطبري)2ٓ2ٕ)



 .(2ٕٔ٘)حرى أن ٌنهً عن العمدة "لال أبو حٌان:" وإذا كان العزم منهٌاً عنه فؤ
 :(2ٕٔٙ)ولد ذكر العلماء فً لفظ العزم وجوها

األول: أنه عبارة عن عمد الملب على فعل من األفعال، لال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على  
 [ 5٘ٔهللا ]آل عمران: 

المول الثانً: أن ٌكون العزم عبارة عن اإلٌجاب، ٌمال: عزمت علٌكم، أي أوجبت علٌكم 
: هذا من باب العزابم ال من باب الرخص، ولال علٌه الصبلة والسبلم: "عزمة من وٌمال

 .(2ٔ1ٕ)، ولال: "إن هللا ٌحب أن تإتى رخصه كما ٌحب أن تإتى عزابمه"(2ٔ2ٕ)عزمات ربنا"
لال الرازي": "ولذلن فإن العزم بهذا المعنى جابز على هللا تعالى، وبالوجه األول ال ٌجوز، 

تعزموا عمدة النكاح{، أي ال تحمموا ذلن وال تنشبوه، وال تفرؼوا منه  وعلى هذا فموله: }وال
 .(2ٔ5ٕ)فعبل، حتى ٌبلػ الكتاب أجله، وهذا المول هو اختٌار أكثر المحممٌن"

المول الثالث: لال المفال رحمه هللا: "إنما لم ٌمل وال تعزموا على عمدة النكاح، ألن المعنى: 
 تعزموا علٌهن أن ٌعمدن النكاح، كما تمول: عزمت علٌن ال تعزموا علٌهن عمدة النكاح، أي ال

 .(2ٕٕٓ)أن تفعل كذا"
و)أجل( الشًء: "منتهاه، وؼاٌته؛ أي حتى ٌبلػ ؼاٌته حسب ما فرض هللا سبحانه 

 .(2ٕٕٔ)وتعالى"
 :(2ٕٕٕ)[، لوالنٖٕ٘وفً }اْلِكتَاُب{]البمرة:

 آخرها، وصارت منمضٌة.األول: المراد منه: المكتوب،  والمعنى: تبلػ العدة المفروضة 
والثانً: أن ٌكون الكتاب نفسه فً معنى الفرض، كموله: }كتب علٌكم الصٌام{ ]البمرة: 

 [، فٌكون المعنى حتى ٌبلػ هذا التكلٌؾ آخره ونهاٌته.1ٖٔ
لال النسفً: " وسمٌت العدة كتاباً ألنها فرضت بالكتاب ٌعنً حتى ٌبلػ التربص المكتوب 

 .(2ٕٖٕ)علٌها أجله أي ؼاٌته"
لال الرازي: "وإنما حسن أن ٌعبر عن معنى: فرض، بلفظ كتب، ألن ما ٌكتب ٌمع فً  

 .(2ٕٕٗ)النفوس أنه أثبت وآكد"

                                                                                                                                                                               

 .ٙٔٔ-٘ٔٔ/٘(:ص 1ٔٔ٘( تفسٌر الطبري)2ٓ1ٕ)
 .ٙٔٔ/٘(:ص 1ٕٔ٘( تفسٌر الطبري)2ٓ5ٕ)
 .ٙٔٔ/٘(:ص 1ٖٔ٘( تفسٌر الطبري)2ٕٔٓ)
 .ٙٔٔ/٘(:ص 1ٗٔ٘( تفسٌر الطبري)2ٕٔٔ)
 .ٙٔٔ/٘(:ص 1ٙٔ٘( تفسٌر الطبري)2ٕٕٔ)
 .ٙٔٔ/٘(:ص 12ٔ٘( تفسٌر الطبري)2ٖٕٔ)
 .ٙٔٔ/٘(:ص 15ٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٔٗ)
 .1ٖٕ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: 2ٕٔ٘)
 .2ٕٗ/ٙ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 2ٕٔٙ)
. من حدٌث بَْهُز ْبُن َحِكٌٍم عن ٙٔ/٘(: صٕٗٗٗ، وسنن النسابً)ٕ/٘(:ص5٘ٔٗٔ( مسند اإلمام احمد)2ٔ2ٕ)

 .ٔٓٔ/ٕص(:2٘٘ٔالبٌه عن جده. سنن ابً داود)
 .1٘/ٓٔ(:صٖٓٓٓٔ. والمعجم الكبٌر:)ٓٗٔ/ٖ، والسنن الكبرى: ٖٕٗ/ٙ( مصنؾ أبً شٌبة:2ٔ1ٕ)
 .2ٕٗ/ٙ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 2ٔ5ٕ)
 .2ٖٗ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 2ٕٕٓ)
"العدة؛ ألن هللا  -كما ذكره المفسرون  -. ولال: والمراد بـ}الكتاب{، هنا ٔٙٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2ٕٕٔ)

فرضها؛ فهً مفروضة؛ ٌعنً حتى ٌبلػ المفروض أجله؛ والمفروض هً العدة؛ وٌحتمل أن  سبحانه وتعالى
ٌكون المراد بـ} الكتاب{ هنا ما ٌكتبونه عند ابتداء سبب العدة من موت، أو طبلق، أو نحوه، كؤن ٌمال مثبلً: 

، وحرروها؛ وعلى هذا توفً فً ٌوم كذا؛ وٌكون هذا داخبلً فً لوله تعالى: } وأحصوا العدة { ٌعنً اضبطوها
 [.ٔٙٔ/ٔفٌكون المعنى الكتاب المكتوب الذي فٌه بٌان متى كان سبب العدة من وفاة، أو طبلق".]تفسٌره: 

 .ٖٗٓ/ٔ، والنكت والعٌون: 2ٖٗ/ٙ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 2ٕٕٕ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 2ٕٖٕ)
 .2ٖٗ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 2ٕٕٗ)



 .(2ٕٕ٘)لال ابن كثٌر: " ولد أجمع العلماء على أنه ال ٌصح العمد فً مدة العدة"
َ ٌَْعلَُم َما فًِ أَْنفُِسكُْم فَاْحذَ  [، أي: "واعلموا أن ُٖٕ٘روهُ{]البمرة: لوله تعالى: }َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

َّللّا ٌعلم ما تضمرونه فى للوبكم من العزم على ما ال ٌجوز ، فاحذروا أن تعزموا على ما حظر 
 .(2ٕٕٙ)علٌكم من لول أو فعل"

 .(2ٕ2ٕ)لال البؽوي:" أي فخافوا هللا"
 .(2ٕ1ٕ)ابه"لال السعدي: " أي: فانووا الخٌر، وال تنووا الشر، خوفا من عمابه ورجاء لثو

لال ابن كثٌر: " توعدهم على ما ٌمع فً ضمابرهم من أمور النساء ، وأرشدهم إلى إضمار 
 .(2ٕ5ٕ)الخٌر دون الشر"

لال الرازي: " وهو تنبٌه على أنه تعالى لما كان عالما بالسر والعبلنٌة، وجب الحذر فً 
 .(2ٖٕٓ)كل ما ٌفعله اإلنسان فً السر والعبلنٌة"

جاء هذا التحذٌر عمب ذكر األحكام المتمدمة على سنن المرآن من لرن لال المراؼً: "ولد 
 .(2ٖٕٔ)األحكام بالموعظة ترؼٌبا وترهٌبا ، لٌكون ذلن آكد فً المحافظة علٌها والعناٌة بها"

 .(2ٖٕٕ)ولٌل : "المعنى ما فً أنفسكم من هواهّن ، ولٌل : من الوفاء واإلخبلؾ"
وأتى سبحانه وتعالى به لؤلهمٌة، والتحذٌر من المخالفة؛ ولوله تعالى: }َواْعلَُموا{ فعل أمر؛ 
 .(2ٖٖٕ)وهذه الجملة ٌإتى بها من أجل التنبٌه

 [، على وجهٌن:ٖٕٗواختلؾ فً الضمٌر)الهاء( فً لوله تعالى:} فَاْحذَُروهُ{]البمرة:
 .(2ٖٕٗ)أحدهما: أنها تعود على هللا تعالى، أي : فاحذروا عمابه

ما ال ٌجوز من العزم، أي فاحذروا ما ال ٌجوز وال تعزموا  والثانً: وٌحتمل أن تعود على
 .(2ٖٕ٘)علٌه. لاله الزمخشري

َ َؼفُوٌر َحِلٌٌم {]البمرة: [، أي: "واعلموا أن َّللّا ؼفور رحٌم ٖٕ٘لوله تعالى: } َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 .(2ٖٕٙ)لما فرط منكم من الذنب ، حلٌم ال ٌعجل بالعموبة
صدرت منه الذنوب، فتاب منها، ورجع إلى ربه، } َحِلٌٌم { حٌث لال السعدي: ؼفور "لمن 

 .(2ٖ2ٕ)لم ٌعاجل العاصٌن على معاصٌهم، مع لدرته علٌهم"

                                                             

واختلفوا فٌمن تزوج امرأة فً عدتها فدخل بها ، فإنه ٌفرق بٌنهما ، . ثم لال: " ٓٗٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2ٕٕ٘)
وهل تحرم علٌه أبدا ؟ على لولٌن : الجمهور على أنها ال تحرم علٌه ، بل له أن ٌخطبها إذا انمضت عدتها. 

ن ٌسار وذهب اإلمام مالن إلى أنها تحرم علٌه على التؤبٌد. واحتج فً ذلن بما رواه عن ابن شهاب ، وسلٌمان ب
: أن عمر ، رضً هللا عنه ، لال : أٌما امرأة نكحت فً عدتها ، فإن زوجها الذي تزوجها  لم ٌدخل بها ، فرق 
بٌنهما ، ثم اعتدت بمٌة عدتها من زوجها األول ، ثم كان اآلخر خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق 

 آلخر ، ثم لم ٌنكحها أبًدا.بٌنهما ، ثم اعتدت بمٌة عدتها من األول  ثم اعتدت من ا
لالوا : ومؤخذ هذا : أن الزوج لما استعجل ما أجل هللا ، عولب بنمٌض لصده ، فحرمت علٌه على التؤبٌد ، 
كالماتل ٌحرم المٌراَث. ولد روى الشافعً هذا األثر عن مالن. لال البٌهمً : وذهب إلٌه فً المدٌم ورجع عنه 

( منمطع عن عمر. ولد روى الثوري ، عن أشعث ، عن ٙله.للت : ثم هو ) فً الجدٌد ، لمول علً : إنها تحل
الشعبً ، عن مسروق : أن عمر رجع عن ذلن وجعل لها مهرها ، وجعلهما ٌجتمعان".]تفسٌر ابن كثٌر: 

ٔ/ٙٗٓ-ٙٗٔ.] 
 .5ٖٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2ٕٕٙ)
 .1ٖٕ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2ٕ2ٕ)
 .٘ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2ٕ1ٕ)
 .ٕٗٙ/ٔكثٌر: ( تفسٌر ابن 2ٕ5ٕ)
 .2ٖٗ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 2ٖٕٓ)
 .5ٖٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2ٖٕٔ)
 .5ٖٕ/ٕ( تفسٌبر البحر المحٌط: 2ٖٕٕ)
 .ٔٙٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:2ٖٖٕ)
 . 5ٖٕ/ٕ( انظر: تفسٌر البحر المحٌط: 2ٖٕٗ)
 .1ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الكشاؾ: 2ٖٕ٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( التفسٌر الواضح: 2ٖٕٙ)



 َ لال ابن كثٌر: " ثم لم ٌُْإٌِْسُهم من رحمته ، ولم ٌُْمنطهم من عابدته ، فمال : } َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
 .(2ٖ1ٕ)َؼفُوٌر َحِلٌٌم {"

واعلموا أن اإلنسان إذا تعدى حدود َّللّا وأراد الرجوع إلٌه بالتوبة ٌؽفر لال المراؼً: " أي 
له ، وهو الحلٌم الذي ال ٌعجل بالعموبة ، بل ٌمهل عباده لٌصلحوا بصالح أعمالهم ما أفسدوا بما 
سبك من زاّلتهم ، فعلٌكم أن تجتنبوا أسباب العموبة ، وتعملوا بما أمرتم به ، وتؽتنموا زمان 

 .(2ٖ5ٕ)لمصٌرة حتى ال تؤسوا على ما فاتكم"الحٌاة ا
والـ}ؼفور{ مؤخوذ من: الـ)َؼْفر( وهو الستر مع الولاٌة؛ والمراد به ستر الذنب مع التجاوز 

 .(2ٕٗٓ)عنه؛ و الـ)حلٌم( هو الذي ٌإخر العموبة عن مستحمها"
 الفوابد: 
تعالى: } وال من فوابد اآلٌة: جواز التعرٌض فً خطبة المتوفى عنها زوجها؛ لموله  - ٔ

 جناح علٌكم فٌما عرضتم به من خطبة النساء {.
ومنها: تحرٌم التصرٌح بخطبة المعتدة من وفاة؛ لموله تعالى: } فٌما عرضتم به { فنفً  - ٕ

ٌدل على تحرٌم التصرٌح؛ وٌإٌده لوله تعالى: }  -وهو دون التصرٌح  -الجناح عن التعرٌض 
 ولكن ال تواعدهن سراً{.

ه الفابدة نمول: إن خطبة المعتدة تنمسم إلى ثبلثة ألسام: تحرم تصرٌحاً وتعرٌضاً؛ تكمٌبلً لهذ
ً ال تعرٌضاً؛ فاألول: فً الرجعٌة لؽٌر زوجها؛  ً وتعرٌضاً؛ وتحرم تصرٌحا وتباح تصرٌحا
فٌحرم على اإلنسان أن ٌخطب الرجعٌة ال تصرٌحاً، وال تعرٌضاً؛ والرجعٌة هً المعتدة التً 

ن ٌراجعها بؽٌر عمد؛ ألنها زوجة، كما لال تعالى: }والمطلمات ٌتربصن ٌجوز لزوجها أ
 [ ؛1ٕٕ[ إلى أن لال: }وبعولتهن أحك بردهن{ ]البمرة: 1ٕٕبؤنفسهن ثبلثة لروء{ ]البمرة: 

ً هً البابن من زوجها بؽٌر الثبلث، كالمطلمة على عوض،  ً وتعرٌضا والتً تحل تصرٌحا

ب، وما أشبه ذلن؛ فٌجوز لزوجها أن ٌخطبها تعرٌضاً، والمختلعة، والفاسخة لنكاحها بسب
وتصرٌحاً، وأن ٌتزوجها؛ والتً تباح تعرٌضاً ال تصرٌحاً كل مبانة لؽٌر زوجها؛ فٌجوز لؽٌر 
ً ال  زوجها أن ٌعرض بخطبتها بدون تصرٌح، كالمتوفى عنها زوجها تجوز خطبتها تعرٌضا

 تصرٌحاً.
سان فً نفسه خطبة امرأة ال ٌجوز له التصرٌح ومن فوابد اآلٌة: جواز إضمار اإلن - ٖ

 بخطبتها؛ لموله تعالى: } أو أكننتم فً أنفسكم {.
ومنها: جواز ذكر اإلنسان المرأة المعتدة فً نفسه، ولؽٌره؛ لموله تعالى: } علم هللا أنكم  - ٗ

ٌحدث « إننً أرٌد أن أتزوج امرأة فبلن المتوفى عنها زوجها»ستذكرونهن {؛ فلو لال شخص: 
 ؼٌره: فبل بؤس به.

إذا انتهت »ومنها: أنه ال ٌجوز لئلنسان أن ٌواعد المعتدة من الوفاة بالنكاح، فٌمول:  - ٘
 ؛ لموله تعالى: } ولكن ال تواعدهن سراً {.«عدتن فإننً سؤتزوجن

ومنها: أن التعرٌض بخطبة المتوفى عنها زوجها من المول المعروؾ ؼٌر المنكر؛  - ٙ
 } إال أن تمولوا لوالً معروفاً {. لموله تعالى:

ومنها: تحرٌم عمد النكاح فً أثناء العدة إال من زوجها؛ لموله تعالى: } وال تعزموا  - 2
 عمدة النكاح حتى ٌبلػ الكتاب أجله {.

: "فؤٌما شرط كان -ملسو هيلع هللا ىلص-وٌتفرع على هذه الفابدة فابدة أخرى: وهً أن النكاح باطل؛ لموله 
: "من عمل عمبلً لٌس علٌه -ملسو هيلع هللا ىلص-، ولوله (ٔ)وإن كان مابة شرط" -ً كتاب هللا فهو باطل لٌس ف

                                                                                                                                                                               

 .٘ٓٔ/ٔ(تفسٌر السعدي: 2ٖ2ٕ)
 .ٔٗٙ/ٔتفسٌر ابن كثٌر: ( 2ٖ1ٕ)
 .5ٖٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2ٖ5ٕ)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2ٕٗٓ)

: استعانة المكاتب وسإاله الناس، حدٌث رلم ٖ، كتاب المكاتب، باب ٕٕٓ - ٕٔٓأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .ٗٓ٘ٔ[ 1] 225ٖ: ذكر سعاٌة العبد، حدٌث رلم ٔ، كتاب العتك، باب 5ٖ2؛ وأخرجه مسلم صٖٕٙ٘



؛ فلو عمد علٌها فً العدة فالعمد باطل؛ وهل له أن ٌتزوجها بعد انمضاء العدة؟ (ٕ)أمرنا فهو رد"
أو ال تحل له هل تحل له لزوال المانع؛ وهو لول الجمهور؛  -رحمهم هللا  -اختلؾ العلماء 

عموبة له لتعجله الشًء لبل أوانه على وجه محرم؛ فً المسؤلة لوالن؛ وٌنبؽً أن ٌرجع فً ذلن 
 ٌراه أصلح للعباد. إلى حكم الحاكم فٌحكم بما

ومن فوابد اآلٌة: اإلشارة إلى العناٌة بالعدة، وأنه ٌنبؽً أن تكتب؛ لموله تعالى: } حتى  - 1
 ٌبلػ الكتاب أجله{.

ها: المخاطبة بالمجمل، وأنها أسلوب من أسالٌب الببلؼة؛ لموله تعالى: } حتى ٌبلػ ومن - 5
الكتاب أجله {؛ ومن فوابد اإلجمال أن النفس تتطلع إلى بٌانه، وتحرص علٌه حتى تدركه؛ فإذا 

 أدركت البٌان بعد اإلجمال كان ذلن أحرى بؤن ٌبمى العلم فً نفس اإلنسان، وال ٌنساه.
حاطة علم هللا تعالى بكل شًء؛ لموله تعالى: } واعلموا أن هللا ٌعلم ما فً ومنها: إ - ٓٔ

 أنفسكم فاحذروه {.
 وٌتفرع على هذا: أن ال ٌضمر اإلنسان فً نفسه ما ال ٌرضاه هللا عّز وجّل.

بمعنى تُثَنَّى فٌه األمور، والمواضٌع؛ فإذا ذكر  -ومنها: أن هذا المرآن العظٌم مثانً  - ٔٔ
ذكر أهل النار؛ وإذا ذكر الرجاء ذكر معه الخوؾ... وهكذا؛ ولد نص هللا على ذلن  أهل الجنة

وهو هذا المرآن؛  -[ ٖٕفمال تعالى: }هللا نزل أحسن الحدٌث كتاباً متشابهاً مثانً{ ]الزمر: 
 ومثاله فً هذه اآلٌة: أن هللا سبحانه وتعالى لما حذَّر لال: } واعلموا أن هللا ؼفور حلٌم {.

؛ ولد ذكرنا فٌما « الحلٌم»و « الؽفور»ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما  - ٕٔ
سبك أن كل اسم من أسماء هللا فهو متضمن للصفة؛ فإذا كان متعدٌاً فهو ٌتضمن الحكم؛ وإن كان 
ؼٌر متعّدٍ لم ٌتضمنه؛ وربما ٌدل على أكثر من صفة بداللة االلتزام؛ ألن أنواع الداللة ثبلثة: 

داللته على « التضمن»داللة اللفظ على جمٌع معناه؛ و« المطابمة»ابمة، وتضمن، والتزام؛ فـمط

من أسماء هللا؛ داللته على « الخالك»داللته على الزم خارج؛ مثل « االلتزام»بعض معناه؛ و
الذات، والخلك: مطابمة؛ وداللته على الذات وحدها، أو على الخلك وحده: تضمن؛ وداللته على 

ً لادراً؛ ألنه ال ٌخلك من ال الع ً إال أن ٌكون عالما لم، والمدرة: التزام؛ فبل ٌمكن أن ٌكون خالما
ٌمدر؛ وال ٌخلك من ال ٌعلم؛ فبل بد أن ٌكون عالماً لادراً؛ ولهذا لال تعالى: }هللا الذي خلك سبع 

وأن هللا لد سموات ومن األرض مثلهن ٌتنزل األمر بٌنهن لتعلموا أن هللا على كل شًء لدٌر 
[ ؛ فذكر العلم، والمدرة بعد أن ذكر أنه خلك؛ وال ٌمكن أن ٕٔأحاط بكل شًء علماً{ ]الطبلق: 

 ٌكون هنان خلك إال أن ٌعلم كٌؾ ٌخلك، وٌمدر على ذلن.
 المرآن

ٌْكُْم إِْن َطل ْمتُُم النَِّساَء َما لَْم تََمسُّوُهن  أَْو تَْفِرُضوا لَُهن   فَِرٌَضةً َوَمتِّعُوُهن  َعلَى }اَل ُجنَاَح َعلَ
({ ]البمرة : ٖٕٙاْلُموِسعِ لََدُرهُ َوَعلَى اْلُمْمتِِر لََدُرهُ َمتَاًعا بِاْلَمْعُروِف َحمًّا َعلَى اْلُمْحِسنٌَِن )

ٕٖٙ] 

 التفسٌر:
إن طلمتم النساء بعد العمد علٌهن، ولبل أن تجامعوهن، أو  -أٌها األزواج-ال إثم علٌكم 

ا لهن، ومتِّعوهن بشًء ٌنتفعن به جبًرا لهن، ودفعًا لوحشة الطبلق، وإزالة لؤلحماد. تحددوا مهرً 
وهذه المتعة تجب بحسب حال الرجل المطلِّك: على الؽنً لَْدر َسعَة رزله، وعلى الفمٌر لَْدر ما 
ٌملكه، متاًعا على الوجه المعروؾ شرًعا، وهو حك ثابت على الذٌن ٌحسنون إلى المطلمات 

 أنفسهم بطاعة هللا. وإلى

                                                             
: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حدٌث رلم ٘، كتاب الصلح، باب ٕٗٔأخرجه البخاري ص (ٕ)

: نمض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور، 1، كتاب األلضٌة، باب 51ٖ - 51ٕ؛ وأخرجه مسلم ص52ٕٙ
 ، واللفظ لمسلم.2ٔ1ٔ[ 1ٔ] 5ٖٗٗحدٌث رلم 



فً سبب نزول اآلٌة  لال مجاهد: "نزلت فً رجل من األنصار تزوج امرأة من بنً حنٌفة 
ولم ٌسم لها مهرا ثم طلمها لبل أن ٌمسها فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "أطلمتها؟ " لال: نعم إنً لم أجد نفمة. 

 .(2ٕٗٔ)لكن أردت أن أحًٌ سنة"لال: "متعها بملنسوتن أما إنها ال تساوي شٌبا، و

ٌْكُْم إِْن َطلَّْمتُُم النَِّساَء{]المرة: [، أي:" ال ٌلزمكم ٖٕٙلوله تعالى: لوله تعالى : }ال ُجنَاَح َعلَ
 .(2ٕٕٗ)شىء من المهر وؼٌره عند طبللكم للنساء"

لال الشوكانً: " أي ال تبعة علٌكم بالمهر ونحوه إن طلمتم النساء على الصفة 
 .(2ٖٕٗ)المذكورة"

{ ]البمرة :   .(2ٕٗٗ)[، أي:" ما لم تجامعوهن"ٖٕٙلوله تعالى: }َما لَْم تََمسُّوهُنَّ
 .(2ٕٗ٘)لال المراؼً:أي: " لبل الدخول بهن"

 .(2ٕٗٙ)ولرأ ابن مسعود: }من لبل أن تجامعوهن{، أخرجه عنه ابن جرٌر
 :(2ٗ2ٕ)[، على ثبلثة ألوالٖٕٙواختلؾ أهل العلم فً إعراب }ما{]البمرة:

 هً مصدرٌة ظرفٌة بتمدٌر المضاؾ، أي: مدة عدم مسٌسكم.األول: 
والثانً: ونمل أبو البماء: أنها شرطٌة، من باب اعتراض الشرط على الشرط لٌكون الثانً 
لٌدا لؤلول كما فً لولن: إن تؤتنً أن تحسن إلً أكرمن، أي: إن تؤتنً محسنا إلً، والمعنى: إن 

عالى: }فلوال إن كنتم ؼٌر مدٌنٌن  ترجعونها إن كنتم طلمتموهن ؼٌر ماسٌن لهن، ومنها لوله ت
 [ فهنا شرط فً شرط.12، 1ٙصادلٌن{ ]الوالعة: 

 والثالث: ولٌل إنها موصولة أي إن طلمتم النساء البلتً لم تمسوهن.
 للت: المعنى واحد؛ ولكن االختبلؾ فً اإلعراب. وهللا أعلم.

 :(2ٗ1ٕ)[، لراءتانٖٕٙمرة:وفً لوله تعالى: }ما لم تََمسُّوهُنَّ {]الب
األولى: لرأ حمزة والكسابً: }تُماسوهن{، باأللؾ على المفاعلة، وكذلن فً 

 .(2ٗ5ٕ)"األحزاب"
وحجتهم: أن بدن كل واحد ٌمس بدن صاحبه وٌتماسان جمٌعا وأٌضا ٌدل على ذلن لوله 

 [ وهو إجماع.ٖتعالى: من لبل أن ٌتماسا ]المجادلة: 
{ ب ؽٌر األلؾ. وهً لراءة ابن كثٌر ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن الثانٌة: } تََمسُّوهُنَّ

 عامر.
[، فجعل المّس من جانب 2ٗواحتجوا بإجماعهم على لوله:}ولم ٌمسسنً بشر{ ]آل عمران: 

واحد  وهو الرجل،  وألن أكثر األلفاظ فً هذا المعنى جاء على المعنى بفعل دون فاعل كموله: 
[ وأٌضا المراد من ٕ٘وله: }فانكحوهن بإذن أهلهن{ ]النساء: [ وكمٙ٘}لم ٌطمثهن{ ]الرحمن: 

هذا المس: الؽشٌان، وذلن فعل الرجل، وٌدل فً اآلٌة الثانٌة على المراد من هذا المس الؽشٌان، 

                                                             

تفسٌر ابن ظفر نمله عنه ابن حجر، ولم اجد الخبر فً تفسٌر ، ربما كان هذا المول من 5ٙ٘/ٔ( العجاب: 2ٕٗٔ)
" وفٌه ٖٕٔ/ ٔالطبري وابن كثٌر والسٌوطً، ورأٌت مثله ؼٌر منسوب لمابل فً "تفسٌر مماتل بن سلٌمان" "

بدل لوله: "أطلمتها". وجوابه: "هل متعتها بشًء؟ " لال: ال لال: "متعها ... " إلخ ولد نمله ابن الجوزي فً زاده 
 .2ٓٔ/ٔ"، وانظر: تفسٌر الخازن: 25ٕ/ ٔ"
 .ٔٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2ٕٕٗ)
 .ٕٕ٘/ٔ( فتح المدٌر: 2ٖٕٗ)
 .ٕٕ٘/ٔ( فتح المدٌر: 2ٕٗٗ)
 .ٔٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2ٕٗ٘)
 .ٕٕ٘/ٔ( نمبل عن: فتح المدٌر: 2ٕٗٙ)
 .ٕٕ٘/ٔ( انظر: فتح المدٌر: 2ٗ2ٕ)
، وتفسٌر ابن عثٌمٌن: 2ٗٗ/ٙالؽٌب: ، ومفاتٌح 5ٔٔ-1ٔٔ/٘، وتفسٌر الطبري:1ٗٔ-1ٖٔ( انظر:السبعة: 2ٗ1ٕ)
ٖ/ٔٙ2. 
ِهنَّ ( وهو لوله تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِذَا نََكْحتُُم اْلُمْإِمنَاِت ثُمَّ َطلَّْمتُُموهُنَّ ِمْن لَْبِل أَْن تَ 2ٗ5ٕ) ٌْ َمسُّوهُنَّ فََما لَكُْم َعَل

ونََها فََمتِّعُوهُنَّ َوَسرِّ  ةٍ تَْعتَدُّ  [.5ُٗحوهُنَّ َسَراًحا َجِمٌبًل{ ]األحزاب : ِمْن ِعدَّ



وأما ما جاء فً الظهار من لوله تعالى: }من لبل أن ٌتماسا{ فالمراد به المماسة التً هً ؼٌر 
ر، وبعض من لرأ: }تماسوهن{ لال: إنه بمعنى )تمسوهن(، ألن الجماع وهً حرام فً الظها

 .(2ٕ٘ٓ)فاعل لد ٌراد به فعل، كموله: طارلت النعل، وعالبت اللص، وهو كثٌر
والمرآن  -للت: إن كبل المولٌن بمعًنى واحد؛ والمراد به الجماع؛ لكن جرت عادة العرب  

ً بما ٌدل علٌه؛ ولكل من المراءتٌن  -بلسان عربً مبٌن  أن ٌَُكنوا عما ٌستحٌا من ذكره صرٌحا
 وجه كما سبك. وهللا تعالى أعلم.

[، أي:" أو توجبوا لهن صدالا ٖٕٙلوله تعالى: }أَْو تَْفِرُضوا لَُهنَّ فَِرٌَضةً{]البمرة:
 .(2ٕ٘ٔ)واجبا"

 .(2ٕٕ٘)لال ابن عباس:"الفرٌضة : الصداق"
 .(2ٖٕ٘)لال الدكتور دمحم الحجازي: أي:"ولبل أن تحددوا لهن صدالا"

 .(2ٕ٘ٗ)لال المراؼً: " إال إذا سمٌتم لهن مهرا"
ٌة لال الزمخشري:" إال أن تفرضوا لهن فرٌضة، أو حتى تفرضوا، وفرض الفرٌضة تسم

 .(2ٕ٘٘)المهر"
 .(2ٕ٘ٙ)لال السعدي: " وفرض المهر، وإن كان فً ذلن كسر لها، فإنه ٌنجبر بالمتعة"

لال النسفً: "وذلن أن المطلمة ؼٌر الموطوءة لها نصؾ المسمى إن سمى لها مهر ، وإن 
 .(2٘2ٕ)لم ٌسم لها مهر فلٌس لها نصؾ مهر المثل بل تجب المتعة"

 :  (2٘1ٕ)، كما لال الشاعروأصل )الفرض( فً اللؽة: الواجب 
ْجِم  نَاُء فَِرٌَضةَ الرَّ  َكانَْت َفِرٌَضةُ َما تَمُوُل ، َكَما       َكاَن الّزِ

ٌعنً : كما كان الرجم الواجب من حد الزنا. ولذلن لٌل : " فرض السلطان لفبلن ألفٌن، 
 .(2٘5ٕ)ٌعنً بذلن : أوجب له ذلن ، ورزله من الدٌوان

 . (2ٕٙٓ) ن لفبلن فً الفًء ، ٌعنً أوجب له ذلنوكما ٌمال : فرض السلطا
[، ٖٕٙوذكر العلماء فً معنى}أو{ فً لوله تعالى:}أَْو تَْفِرُضوا لَُهنَّ فَِرٌَضةً{]البمرة:

 :(2ٕٙٔ)وجوها
 أحدها : أنها بمعنى)الواو(، أي: ولم تفرضوا لهن فرٌضة .

وجه ، وذان أنه إذا لٌل لال الراؼب: "و}أو{فى نحو هذا الموضع ٌفٌد ما ٌفٌد )الواو( على 
: " افعل كذا إن جاءن زٌد أو عمرو ٌمتضً أن ٌفعله إن جاء أحدهما ، وال شن أنه ٌحتاج أن 
ٌفعله إذا جاءا جمٌعاً ، ألنه لد جاء أحدهما وزٌادة ، وعلى هذا لال النحوٌون : " جالس الحسٌن 

عز وجل : }َوال تُِطْع ِمْنُهْم  -ولهوابن سٌرٌن " ٌمتضً أنه إذا جالسهما ، فمد امتثل ، وعلى هذا ل
، ولوله : }َوإِْن كُْنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسَفٍر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم (2ٕٕٙ)[ٕٗآثِماً أَْو َكفُوراً{ ]اإلنسان : 

                                                             

 .1ٖٖ-ٖٖٙ/ٕ( انظر: العجاب: 2ٕ٘ٓ)
 .ٕٓٔ/٘( تفسٌر الطبري: 2ٕ٘ٔ)
 .ٕٓٔ/٘(:ص 5ٕٔ٘( تفسٌر الطبري)2ٕٕ٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر الواضح: 2ٖٕ٘)
 .ٔٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2ٕ٘ٗ)
 .1ٕٗ/ٔ( الكشاؾ: 2ٕ٘٘)
 .٘ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2ٕ٘ٙ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 2٘2ٕ)
، واإلنصاؾ  ٖ٘ٔ، ومشكل المرآن :  ٖٔٔ،  55:  ٔالبٌت للنابؽة الجعدي، انظر: معانً المرآن للفراء ( 2٘1ٕ)
 ، واللسان )زنا(. 1ٖٙ، وسمط الآللً :  2ٕٔ، والصاحبً :  ٕٙٔ:  ٔ، وأمالً الشرٌؾ  ٘ٙٔ: 
 .ٕٓٔ/٘( تفسٌر الطبري: 2٘5ٕ)
 .ٖ٘ٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 2ٕٙٓ)
 .ٖ٘ٓ/ٔ، والنكت والعٌون: ٕٕ٘/ٔ( انظر: فتح المدٌر: 2ٕٙٔ)
 [.ٕٓٓ/ٖ( أي: "وكفورا".]تفسٌر ابن المرطبً:2ٕٕٙ)



، فظاهر اآلٌة ٌمتضً أنه لم ٌكن مسٌس أو لم (2ٖٕٙ)[ِٖٗمَن اْلؽَابِِط أَْو اَلَمْستُُم النَِّساَء{]النساء:
 .(2ٕٙٗ)كن لها فرض أو لم ٌكن األمران ، فلها المتعة كاألمثلة المتمدمة"ٌ

لال الرازي: " وذكر كثٌر من المفسرٌن أن )أو( هاهنا بمعنى الواو، وٌرٌد: ما لم تمسوهن 
ٌَِزٌُدوَن{ ]الصافات:  [ وأنت إذا تؤملت فٌما لخصناه 2ٗٔولم تفرضوا لهن فرٌضة، كموله:} أَْو 

 .(2ٕٙ٘)ٌل متكلؾ، بل خطؤ لطعا وهللا أعلم"علمت أن هذا التؤو
 والثانً : أن فً الكبلم حذفاً وتمدٌره : فرضتم أو لم تفرضوا لهن فرٌضة.

 والثالث: أنها بمعنى )إال(، والمعنى: إال أن تفرضوا.
 والرابع:أنها بمعنى )حتى(، أي: حتى تفرضوا.
[،أي: َٖٕٙوَعلَى الُمْمِتر لََدُرهُ {]البمرة: لوله تعالى: } َوَمتِّعُوهُنَّ َعلَى اْلُموِسعِ لََدُرهُ 

 .(2ٕٙٙ)"أعطوهن ما ٌتمتعن به من أموالكم على حسب أحوالكم فً الؽنى واإللتار"
لال الطبري:أي " وأعطوهن ما ٌتمتعن به من أموالكم، على ألداركم ومنازلكم من الؽنى 

 .(2ٙ2ٕ)واإللتار"
 .(2ٙ1ٕ)لهن" لال ابن كثٌر: "معناه: أعطوهن شٌبا ٌكون متاعا

ً إلٌها، وأما ؼٌر  (2ٙ5ٕ)لال ابن حجر: " وهو ما ٌعطً الزوج المطلمة بعد طبللها إحسانا
 .(22ٕٓ)"المدخول بها فمتاعها ما فرض لها

 :(22ٕٔ)[، لراءتانٖٕٙوفً } لََدُرهُ{]البمرة:
 إحداهما:} لََدُرهُ{ بفتح الدال؛ لرأ بها ابن عامر وحمزة والكسابً وحفص عن عاصم.

لَْدُرهُ { بسكونها؛ وهً لراءة ابن كثٌر ونافع وأبً عمرو وعاصم فً رواٌة أبً  والثانٌة:}
 بكر.

لال ابن عثٌمٌن:" فعلى المراءة األولى ٌكون المعنى ما ٌمِدر علٌه؛ وعلى الثانٌة ٌكون 

 .(22ٕٕ)المعنى بمَْدره، أي بمدر سعته"
 .(22ٖٕ)هو الفمٌر الذي لٌس عنده شًء"و} اْلُموِسِع {:" هو الؽنً الكثٌر المال؛ و} الُمْمتِر {  

 .(22ٕٗ)لال ابن حجر: }اْلُموِسعِ{" أي: من ٌكون ذا سعة
 :(22ٕ٘)واختلؾ فً لدر )المتعة( على ثبلثة ألاوٌل

أحدها : أن المتعة الخادم ، ودون ذلن الَوِرق ، ودون ذلن الكسوة ، وهو لول ابن عباس 
 . (22ٕٙ)بن عوؾ وابن سٌرٌن وابن شهاب والشعبً وعامر والربٌع بن أنس ولتادة وعبدالرحمن

 .(222ٕ)والثانً : أنه لدر نصؾ صداق مثلها ، وهو لول أبً حنٌفة وأصحابه

                                                             

 [.ٕٓٓ/ٖ(معناه "وجاء أحد منكم من الؽابط وأنتم مرضى أو مسافرون".]تفسٌر المرطبً: 2ٖٕٙ)
 [ وما كان مثله.ٙٗٔ: ومنه لوله : }إاِلَّ َما َحَملَْت ظُُهوُرهَُما أَِو اْلَحَواٌَا أَْو َما اْختَلََط بِعَْظٍم{ ]األنعام 

 .5ٓٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2ٕٙٗ)
 .2ٙٗ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 2ٕٙ٘)
 .ٖ٘ٓ/ٔ( النكت والعٌون: 2ٕٙٙ)
 .ٕٓٔ/٘( تفسٌر الطبري: 2ٙ2ٕ)
 .ٕٓٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٙ1ٕ)
 ( أي: متاع المطلمة. 2ٙ5ٕ)
 .5٘ٔ( الهدي: 22ٕٓ)
 .1ٗٔ( انظر: السبعة: 22ٕٔ)
 .1ٙٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:22ٕٕ)
 
 .1ٙٔ/ٖتفسٌر ابن عثٌمٌن:( 22ٖٕ)
 
 .٘ٙٗ/1( الفتح:22ٕٗ)
 .ٖ٘ٓ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  ٕٔٔ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 22ٕ٘)
 .ٖٕٔ-ٕٔٔ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 22ٕٙ)



 . (221ٕ)والثالث : أنه ُممَدَّر باجتهاد الحاكم ، وهو لول الشافعً
والراجح هو المول األول، بؤن "الواجب من ذلن للمرأة المطلمة على الرجل على لدر عسره 

ل هللا تعالى ذكره : " على الموسع لدره وعلى الممتر لدره " ، ال على لدر وٌسره ، كما لا
المرأة. ولو كان ذلن واجبا للمرأة على لدر صداق مثلها إلى لدر نصفه ، لم ٌكن لمٌله تعالى 
ذكره : " على الموسع لدره وعلى الممتر لدره " ، معنى مفهوم ولكان الكبلم : ومتعوهن على 

 .(225ٕ)داق أمثالهن"لدرهن ولدر نصؾ ص
 :(21ٕٓ) [، على ألوالٖٕٙواختلفوا فً وجوب)المتعة( فً لوله تعالى:}ومتعوهن{]البمرة:

أحدها: أنه تجب المتعة لكل مطلمة ، لعموم لوله تعالى : } َوِلْلُمَطلَّمَاِت َمتَاعٌ بِاْلَمْعُروِؾ َحمًّا 
ًُّ لُْل ألْزَواِجَن إِْن كُْنتُنَّ تُِرْدَن اْلَحٌَاةَ  [ ولموله تعالى : } ٌَإَٔٗعلَى اْلُمتَِّمٌَن { ]البمرة :  أٌََُّها النَّبِ

ْحكُنَّ َسَراًحا َجِمٌبل { ]األحزاب :  ٌَْن أَُمتِّْعكُنَّ َوأَُسّرِ ْنٌَا َوِزٌنَتََها فَتَعَاَل [ ولد كن مفروضا لهن 1ٕالدُّ
. وانتصر له (21ٖٕ)، والحسن(21ٕٕ)وأبو العالٌة ،(21ٕٔ)ومدخوال بهن. لاله سعٌد بن جبٌر

 .(21ٕٗ)الطبري
الثانً: أنها واجبة لكل مطلمة إال ؼٌر المدخول بها ، فبل متعة لها. وهو لول ابن 

، (215ٕ)، وابن ابً نجٌح(211ٕ)، ونافع(212ٕ)، ومجاهد(21ٕٙ)، وسعٌد بن المسٌب(21ٕ٘)عمر
 .(25ٕٓ)وشرٌح

ٌمضى الثالث: أنها حك لكل مطلمة ، ؼٌر أن منها ما ٌمضى به على المطلك ، ومنها ما ال 
 . (25ٕٔ)به علٌه ، وٌلزمه فٌما بٌنه وبٌن هللا إعطاإه. لاله الزهري

 .(25ٕٕ)الرابع: أنها ؼٌر واجبة ، وإنما األمر بها ندب وإرشاد ، وهو لول شرٌح
 .(25ٖٕ)الخامس : أنها واجبة لؽٌر المدخول بها إذا لم ٌُسّم لها صداق ، وهو لول الشافعً

                                                                                                                                                                               

. لال ابن كثٌر: "ذهب أبو حنٌفة ، رحمه هللا ، إلى أنه متى تنازع ٕٗٔ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 222ٕ)
 [.ٔٗٙ/ٔوجب لها علٌه نصؾ مهر مثلها".]تفسٌر ابن كثٌر:  الزوجان فً ممدار المتعة

[: " ٌجب على الزوج نصؾ المهر إذا طلك زوجته لبل الدخول 5ٙ-1ٙ/ٗوجاء فً موسوعة الفمه االسبلمً]
 بها، وكان لد فرض لها صدالاً.

حسب ٌُْسر الزوج  وإن طلمها لبل الدخول، ولم ٌفرض لها صدالاً، فبل مهر لها، لكن تجب علٌه المتعة للمرأة
ٌْكُْم إِْن َطلَّْمتُُم النَِّساَء َما لَْم تََمسُّوهُنَّ أَْو تَْفِرُضوا لَُهنَّ فَ  ِرٌَضةً َوَمتِّعُوهُنَّ َعلَى وعُْسره، لال هللا تعالى: }اَل ُجنَاَح َعلَ

( َوإِْن َطلَّْمتُُموهُنَّ ِمْن لَْبِل أَْن ٖٕٙى اْلُمْحِسنٌَِن )اْلُموِسعِ لََدُرهُ َوَعلَى اْلُمْمِتِر لََدُرهُ َمتَاًعا بِاْلَمْعُروِؾ َحمًّا َعلَ 
ُ النَِّكاحِ َوأَْن تَْعفُوا تََمسُّوهُنَّ َولَْد فََرْضتُْم لَُهنَّ فَِرٌَضةً فَنِْصُؾ َما فََرْضتُْم إاِلَّ أَْن ٌَْعفُوَن أَْو ٌَْعفَُو الَِّذي بٌَِِدهِ   عُْمَدة

َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر )أَْلَرُب ِللتَّْمَوى َواَل  نَكُْم إِنَّ َّللاَّ ٌْ  [".2ٖٕ - ٖٕٙ({ ]البمرة:2ٖٕتَْنَسُوا اْلفَْضَل بَ
( وهو لول الشافعً فً الجدٌد : "ال ٌجبر الزوج على لدر معلوم ، إال على ألل ما ٌمع علٌه اسم المتعة، 221ٕ)

ًَّ أن ٌكون ألله ما تجزئ فٌه الصبلة. ولال فً ال مدٌم : ال أعرؾ فً المتعة لدًرا  إال أنً أستحسن وأحب ذلن إل
 [.ٔٗٙ/ٔثبلثٌن درهًما ؛ لما روي عن ابن عمر ، رضً هللا عنهما".]تفسٌر ابن كثٌر: 

 .ٕٗٔ/٘( تفسٌر الطبري: 225ٕ)
 .ٕٗٙ-ٔٗٙ/ٔوما بعدها، وتفسٌر ابن كثٌر:  ٕ٘ٔ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 21ٕٓ)
 .ٕ٘ٔ/٘(:ص ٕٔٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)21ٕٔ)
 .ٕ٘ٔ/٘(:ص 5ٕٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)21ٕٕ)
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/٘(:ص ٕٗٔ٘(، و)ٕٓٔ٘(، و)5ٕٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)21ٖٕ)
 .ٖٔٔ-ٕ٘ٔ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 21ٕٗ)
 .ٕٙٔ/٘(:ص ٕ٘ٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)21ٕ٘)
 .2ٕٔ-ٕٙٔ/٘(:ص ٕٕٓ٘)-(2ٕٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)21ٕٙ)
 .2ٕٔ/٘(:ص ٕٕٕ٘و)(، ٕٕٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)212ٕ)
 .2ٕٔ/٘(:ص ٖٕٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)211ٕ)
 .2ٕٔ/٘(:ص ٕٕٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)215ٕ)
 .1ٕٔ-2ٕٔ/٘(:ص 2ٕٕ٘(، و)ٕٕٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)25ٕٓ)
 .ٖٓٔ-1ٕٔ/٘(:ص ٖٕٓ٘(، و)5ٕٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)25ٕٔ)
 .5ٕٔ/٘(:ص ٖٖٕ٘)-(ٖٕٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)25ٕٕ)
 .5ٖٖ-2ٖٖ/ٔالشافعً: ( انظر: تفسٌر 25ٖٕ)



هبوا فً تركهم إٌجاب المتعة فرضا للمطلمات ، إلى لال الطبري: " وكؤن لابلً هذا المول ذ
أن لول هللا تعالى ذكره : " حما على المحسنٌن " ، ولوله : " حما على المتمٌن " ، داللة على 
أنها لو كانت واجبة وجوب الحموق البلزمة األموال بكل حال ، لم ٌخصص المتمون والمحسنون 

ذلن معموما به كل أحد من الناس، وأما موجبوها  بؤنها حك علٌهم دون ؼٌرهم ، بل كان ٌكون
على كل أحد سوى المطلمة المفروض لها الصداق ، فإنهم اعتلوا بؤن هللا تعالى ذكره لما لال : " 
وللمطلمات متاع بالمعروؾ حما على المتمٌن " ، كان ذلن دلٌبل على أن لن مطلمة متاعا سوى 

أو على لسان رسوله ملسو هيلع هللا ىلص. فلما لال : " وإذ طلمتموهن من من استحدثناه هللا تعالى ذكره فً كتابه 
لبل أن تمسوهن ولد فرضتم لهن فرٌضة فنصؾ ما فرضتم " ، كان فً ذلن دلٌل عندهم على 
أن حمها النصؾ مما فرض لها ، ألن المتعة جعلها هللا فً اآلٌة التً لبلها عندهم ، لؽٌر 

هم بخصوص هللا بالمتعة ؼٌر المفروض لها ، أن حكمها ؼٌر المفروض لها. فكان معلوما عند
 .(25ٕٗ)حكم التً لم ٌفرض لها إذا طلمها لبل المسٌس ،  فٌما لها على الزوج من الحموق"

والراجح هو لول من لال : " لكل مطلمة متعة، ألن هللا تعالى ذكره لال : }وللمطلمات متاع 
الى ذكره ذلن لكل مطلمة ، ولم ٌخصص منهن بعضا بالمعروؾ حما على المتمٌن{، فجعل هللا تع

دون بعض. فلٌس ألحد إحالة ظاهر تنزٌل عام ، إلى باطن خاص ، إال بحجة ٌجب التسلٌم 
 .(25ٕ٘)لها"

[، أي: " تمتٌعاً بالمعروؾ ٖٕٙلوله تعالى:} َمتَاًعا بِاْلَمْعُروِؾ َحمًّا َعلَى اْلُمْحِسنٌِن{]البمرة:
 .(25ٕٙ)سنٌن"حمّاً على المإمنٌن المح

لال المراؼً: "وجعل هذه المتعة حما واجبا على من ٌرٌد اإلحسان فً معاملة المرأة بما 
 .(252ٕ)ٌتعارفه الناس بٌنهم"

 .(251ٕ)لال البؽوي: " أي: بما أمركم هللا به من ؼٌر ظلم"

 .(255ٕ)لال المرطبً: " أي ٌحك ذلن علٌهم حما"
 .(1ٕٓٓ)ٌنتفع"لال ابن حجر: " المتاع: ما ٌتمتع به، أي: 

و}اْلُمْحِسنٌَِن{ أي على فاعلً اإلحسان، و)اإلحسان( هنا ما كان موافماً للشرع؛ فإذا لرن 
بـ)العدل( صار المراد بـ)اإلحسان( الفضل الزابد على العدل، كما فً لوله تعالى: }إن هللا ٌؤمر 

ولو كان شٌباً واجباً  - [ ؛ فـ)اإلحسان( تارة ٌراد به موافمة الشرع5ٓبالعدل واإلحسان{ ]النحل: 
 .(1ٕٓٔ) «العدل»؛ وتارة ٌراد به ما زاد على الواجب؛ وهذا إذا لُرن بـ-

وذكر العلماء بؤن " الحكمة فً شرع هذه المتعة، أن فً الطبلق لبل الدخول امتهانا وسوء 
فإذا هو سمعة لها ، ألن فٌه إٌهاما للناس بؤن الزوج ما طلمها إال ولد رابه شىء من أخبللها ، 

متعها متاعا حسنا تزول هذه الؽضاضة ، وٌكون ذلن شهادة لها بؤن سبب الطبلق كان من لبله 
ال من لبلها وال علة فٌها ، فتحتفظ بما كان لها من صٌت وشهرة طٌبة، وٌتسامع الناس وٌمولون 

رأى فٌها إن فبلنا أعطى فبلنة كذا وكذا فهو لم ٌطلمها إال لعذر وهو معترؾ بفضلها ، ال أنه 
 عٌبا ، أو رابه من أمرها شىء ، فٌكون ذلن كالمرهم لجرح الملب ، وجبر وحشة الطبلق.

                                                             

 .ٖٓٔ-5ٕٔ/٘( تفسٌر الطبري: 25ٕٗ)
 .ٖٓٔ/٘( تفسٌر الطبري: 25ٕ٘)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 25ٕٙ)
 . ٔٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 252ٕ)
 .1ٗٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 251ٕ)
 .ٕٓٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 255ٕ)
، معجم 2ٕٔٗ/ٙ، لسان العرب البن منظور: 5ٕٔ/ٕ، وانظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: 5٘ٔ( الهدي: 1ٕٓٓ)

أ، زاد ٕٔٔ/ٔ، البسٌط للواحدي: 1ٙٙ، الماموس المحٌط للفٌروزآبادي: 5ٖٕ/٘مماٌٌس اللؽة البن فارس: 
لتولٌؾ على مهمات ، أٙٗ، المفردات للراؼب: ٘ٙٔ/٘، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 25ٕ/ٔالمسٌر البن الجوزي: 
 . ٖٖٙالتعارٌؾ للمناوي: 

 .1ٙٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:1ٕٓٔ)



ولد أثر عن الحسن السبط، أنه متّع إحدى زوجاته بعشرة آالؾ درهم فمالت: "متاع للٌل من 
 .(1ٕٕٓ)حبٌب مفارق"
 الفوابد:

له تعالى: } ال جناح من فوابد اآلٌة: جواز طبلق الرجل امرأته لبل أن ٌمسها؛ لمو - ٔ
علٌكم إن طلمتم النساء ما لم تمسوهن {؛ وربما ٌشعر لوله تعالى: } ال جناح { أن األولى عدم 
ذلن؛ ألن طبلله إٌاها لبل أن ٌمسها ولد خطبها، ولدم إلٌها الصداق فٌه شًء على المرأة، 

فإنه ال ٌنبؽً أن  وؼضاضة، وإن كان اإلنسان لد ٌتؤمل فً أمره، وتضطره األمور إلى الطبلق
 ٌكون متسرعاً متعجبًل.

 ومنها: إطبلق المس على الجماع؛ لموله تعالى: } ما لم تمسوهن {. - ٕ

                                                             

، من طرٌك عبد الرزاق به، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٖٕٔ/٘(:صٕٙٓ٘(رواه الطبري بنحوه فً تفسٌره)1ٕٕٓ)
كان . ولد ذكر ؼٌر واحد من أهل العلم أن الحسن بن علً رضً هللا عنهما ٔٗٗ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: ٔٗٙ/ٔ

 . كثٌر التزوج ، كثٌر التطلٌك
لالوا : وكان كثٌر التزوج ، وكان ال ٌفارله أربع حرابر ، وكان مطبللا ، مصدالا ،  ": لال ابن كثٌر رحمه هللا 

  (.ٕٗ/1ٌمال إنه أحصن سبعٌن امرأة " انتهى من "البداٌة والنهاٌة" )
( ، وٌنظر أٌضا : "تارٌخ دمشك" البن ٖٕ٘/ ٖبلء" )وذكرا نحوا من هذا الذهبً رحمه هللا فً "سٌر أعبلم النب

 ٔ( ، "محاضرات األدباء" ، للراؼب األصفهانً )2ٖ/ ٗ( ، "تارٌخ اإلسبلم" للذهبً )ٕٔ٘/ ٖٔعساكر )
/ٗٓ1.) 

ولكن ال بد لنا أن نعلم أن كثٌرا من مروٌات التارٌخ ال تصح ، ولذلن ٌجب علٌنا أن نكون منها على حذر ، 
 . ت تخص أحدا من أعبلم اإلسبلم وسادات المسلمٌنوخاصة إذا كان

(" "ولٌعلِم الطالُب أنَّ الّسٌََرا تَجَمُع ما صحَّ وما لْد ٔلال الحافظ العرالً رحمه هللا فً "ألفٌة السٌرة" )ص: 
 أُْنكَرا".

لولابع التارٌخٌة على أن حاجة التارٌخ إلى معرفة أحوال ناللً ا "  : ولال الشٌخ عبد الرحمن المعلمً رحمه هللا
علم الرجال وأهمٌته" )ص: . ، أشد من حاجة الحدٌث إلى ذلن ؛ فإن الكذب والتساهل فً التارٌخ أكثر " انتهى

ٕٗ.) 
وما ورد من كون الحسن بن علً رضً هللا عنهما كان لد تزوج بؤكثر من سبعٌن امرأة ، أو تسعٌن ، ونحو  

به الحجة لشًء منها ، فٌنبؽً التولؾ فً لبولها ، والترٌث فً ذلن من الرواٌات ، لم نمؾ على إسناد تموم 
  . التعوٌل علٌها

ولد ذكر المإرخون  " (:2ٌٕمول الدكتور علً دمحم الصبلبً فً كتابه عن الحسن بن علً رضً هللا عنه ) ص: 
حة بنت عبٌد هللا أن من زوجاته ، خولة الفزازٌة ، وجعدة بنت األشعث ، وعابشة الخثعمٌة ، وأم إسحاق بنت طل

التمٌمً ، وأم بشٌر بنت أبً مسعود األنصاري ، وهند بنت عبد الرحمن بن أبً بكر ، وأم عبد هللا وهً بنت 
الشلٌل بن عبد هللا أخو جرٌر البجلً وامرأة من بنً ثمٌؾ وامرأة من بنً عمرو بن أهٌم المنمري ، وامرأة من 

ز هذا العدد بملٌل ، وهو كما ترى ال ٌمّت إلى الكثرة المزعومة بنً شٌبان من آل همام بن مرة . وربما تجاو
 . بصلة ، بعرؾ ذلن العصر

وأما ما رواه رواة األثر ، فً كونه تزوج سبعٌن ، وفً بعض الرواٌات تسعٌن ، والبعض اآلخر مابتٌن 
لكثرة المزعومة وخمسٌن ، والبعض اآلخر ثبلثمابة ، وروي ؼٌر هذا ؛ إال أنه من الشذوذ بمكان ، وهذه ا

ثم شرع فً تخرٌج هذه المروٌات وبٌان ضعفها ووهابها ،   " ... : موضوعة . وأما الرواٌات فهً كالتالً
إن الرواٌات التارٌخٌة التً تشٌر  (: "ٖٔ(. ثم لال حفظه هللا )ص: ٖٔ – 1ٕفانظره فً المصدر السابك ) ص 

 عنه ال تثبت من حٌث اإلسناد ، وبالتالً ال تصلح إلى األعداد الخٌالٌة فً زواج الحسن بن علً رضً هللا
 ."لبلعتماد علٌها نظراً للشبه والطعون التً حامت حولها

"ومن هنا تتضح أهمٌة علم الجرح والتعدٌل والحكم على الرواٌات والدور العظٌم الذي لام به  : إلى أن لال
 . علماء الحدٌث فً بٌان زٌؾ مثل هذه األخبار

الباحثٌن فً تارٌخ صدر اإلسبلم باالهتمام بنمد مثل هذه الرواٌات ، حتى ٌمٌزوا صحٌحها من ولذلن ننصح 
سمٌمها ، فٌمدموا لؤلمة خدمة جلٌلة وال ٌتورطوا مثل ما تورط فٌه بعض السادة الذٌن ال نشن فً نواٌاهم، بسبب 

 . اعتمادهم فً بحوثهم على الرواٌات الضعٌفة والموضوعة " انتهى
افظ ابن كثٌر رحمه هللا أشار إلى أن ما ورد فً ذلن لم ٌصح بموله : " ٌمال إنه أحصن سبعٌن امرأة " ولعل الح

فتصدٌره الكبلم بصٌؽة التمرٌض مشعر بعدم الثبوت ، أو على األلل بعدم الولوؾ على إسناد تموم به الحجة فً 
 . وهللا تعالى أعلم . ذلن



ومنها: أنه ٌجوز لئلنسان أن ٌتزوج المرأة ببل تسمٌة مهر؛ لموله تعالى: } أو تفرضوا  - ٖ
رأة، وشرط أال مهر { ٌعنً: ما لم تفرضوا لهن فرٌضة؛ ولد اختلؾ العلماء فٌما إذا تزوج الم

وهو اختٌار شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة؛ وهو الراجح؛  -لها؛ فمنهم من ٌرى أن النكاح ؼٌر صحٌح 
ألن هللا اشترط للحل المال؛ لال تعالى: }وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتؽوا بؤموالكم{ ]النساء: 

ح بالهبة خاص بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص؛ [ ؛ وألن النكاح إذا شرط فٌه عدم المهر صار بمعنى الهبة؛ والنكإٗ
والحال ال تخلو من ثبلثة أمور: إما أن ٌشترط المهر وٌعٌَّن؛ وإما أن ٌسكت عنه؛ وإما أن 
ٌشترط عدمه؛ ففً الحال األولى ٌكون النكاح صحٌحاً، وال نزاع فٌه؛ وفً الثانٌة النكاح 

 ل العلم؛ وسبك بٌان الراجح.صحٌح، ولها مهر المثل؛ وفً الثالثة موضع خبلؾ بٌن أه
ومن فوابد اآلٌة: وجوب المتعة على من طلك لبل الدخول، ولم ٌسم لها مهراً؛ لموله  - ٗ

 تعالى: } ومتعوهن{.
ومنها: أن ظاهر اآلٌة الكرٌمة أنه إذا خبل بها، ولم ٌمسها لم ٌكن علٌه إال المتعة؛ لكن  - ٘

العدة؛ ولٌاس ذلن وجوب مهر المثل إذا خبل  الصحابة ألحموا الخلوة بها بالمسٌس فً وجوب
 بها، ولم ٌسم لها صدالاً.

ومنها: أن العبرة فً المتعة حاُل الزوج: إن كان موسراً فعلٌه لدره؛ وإن كان معسراً  - ٙ
 فعلٌه لدره؛ لموله تعالى: } على الموسع لدره وعلى الممتر لدره {.

ه تعالى: } على الموسع لدره وعلى الممتر ومنها: امتناع التكلٌؾ بما ال ٌطاق؛ لمول - 2
لدره {؛ وهذه الماعدة دل علٌها المرآن فً عدة مواضع؛ منها لوله تعالى: }ال ٌكلؾ هللا نفساً إال 

 [ .1ٕٙوسعها{ ]البمرة: 
ومنها: مراعاة األحوال فً األحكام؛ فٌثبت فً كل حال ما ٌناسبها؛ لموله تعالى: } على  - 1

 الممتر لدره {.الموسع لدره وعلى 

 ومنها: أن للعرؾ اعتباراً شرعٌاً؛ لموله تعالى: } متاعاً بالمعروؾ {. - 5
ومنها: أن الحك إما أن ٌكون فً األخبار، أو ٌكون فً األحكام؛ فإن كان فً األخبار  - ٓٔ

فهو الصدق؛ وإن كان فً األحكام فهو العدل؛ ولد ٌجمع بٌن العدل وبٌن الصدق، فٌحمل الصدق 
ً وعداًل{ ]األنعام:  على الخبر؛ والعدل على األحكام، مثل لوله تعالى: }وتمت كلمة ربن صدلا
ٔٔ٘. ] 

 المرآن
ْن }َوإِْن َطل ْمتُُموهُن  ِمْن لَْبِل أَْن تََمسُّوُهن  َولَْد فََرْضتُْم لَُهن  فَِرٌَضًة فَنِْصُف َما فََرْضتُْم إاِل  أَ 

َ ٌَْعفُوَن أَْو ٌَْعفَُو ال ذِ  ٌْنَكُْم ِإن  ّللا  ي بٌَِِدِه عُْمَدةُ النَِّكاحِ َوأَْن تَْعفُوا أَْلَرُب ِللت ْمَوى َواَل تَْنَسُوا اْلفَْضَل بَ
 [2ٖٕ({ ]البمرة : 2ٖٕبَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر )

 التفسٌر:
لهن،  وإن طلَّمتم النساء بعد العمد علٌهن، ولم تجامعوهن، ولكنكم ألزمتم أنفسكم بمهر محدد

فٌجب علٌكم أن تعطوهن نصؾ المهر المتفك علٌه، إال أْن تُساِمح المطلمات، فٌتركن نصؾ 
المهر المستحك لهن، أو ٌسمح الزوج بؤن ٌترن للمطلمة المهر كله، وتسامحكم أٌها الرجال 

الفضل واإلحسان بٌنكم، وهو  -أٌها الناس-والنساء ألرب إلى خشٌة هللا وطاعته، وال تنسوا 
بكم فً إعط اء ما لٌس بواجب علٌكم، والتسامح فً الحموق. إن هللا بما تعملون بصٌر، ٌُرّؼِ

 المعروؾ، وٌحثُّكم على الفضل.
 :(1ٖٕٓ)اختلؾ أهل العلم فً هذه اآلٌة على ثبلثة ألوال

أحدها: لالت فرلة منها مالن وؼٌره : إنها مخرجة المطلمة بعد الفرض من حكم التمتع ؛ إذ 
{ .  ٌتناولها لوله  تعالى : }َوَمتِّعُوهُنَّ

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِذَا نََكْحتُُم  والثانً: أنه نسخت هذه اآلٌة اآلٌة التً فً )األحزاب(:} 
ٌِْهنَّ ِمْن ِعدَّةٍ تَْعتَدُّونََها  {]سورة اْلُمْإِمنَاِت ثُمَّ َطلَّْمتُُموهُنَّ ِمْن لَْبِل أَْن تََمسُّوهُنَّ فََما لَكُْم َعلَ فََمتِّعُوهُنَّ

                                                             

 .ٖٕٓ/ٖر المرطبً: ، وتفسٌٖٕٓ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 1ٖٕٓ)



[، ألن تلن تضمنت تمتٌع كل من لم ٌدخل بها.  وهذا لول سعٌد بن 5ٗاألحزاب : 
 .(1ٕٓٗ)المسٌب

والثالث: أنه نسخت هذه اآلٌة اآلٌة التً لبلها، إذا كان لم ٌدخل بها ولد كان سمى لها صدالا 
 .(1ٕٓ٘)، فجعل لها النصؾ وال متاع لها. وهذا لول لتادة

"لول سعٌد ولتادة فٌه نظر ؛ إذ شروط النسخ ؼٌر موجودة والجمع  لال المرطبً:
 .(1ٕٓٙ)ممكن"

ولال ابن الماسم : "كان المتاع لكل مطلمة بموله تعالى : } َوِلْلُمَطلََّماِت َمتَاعٌ ِباْلَمْعُروِؾ{ 
[ ولؽٌر المدخول بها باآلٌة التً فً سورة "األحزاب" فاستثنى هللا تعالى ٕٔٗ]البمرة : 

روض لها لبل الدخول بها بهذه اآلٌة ، وأثبت للمفروض لها نصؾ ما فرض فمط. ولال المف
فرٌك من العلماء منهم أبو ثور : المتعة لكل مطلمة عموما ، وهذه اآلٌة إنما بٌنت أن المفروض 
لها تؤخذ نصؾ ما فرض لها ، ولم ٌعن باآلٌة إسماط متعتها ، بل لها المتعة ونصؾ 

 .(1ٓ2ٕ)المفروض"
{ ]البمرة: لوله [،" أي: وإِذا طلمتموهن لبل 2ٖٕتعالى:}َوإِن َطلَّْمتُُموهُنَّ ِمن لَْبِل أَن تََمسُّوهُنَّ
 .(1ٓ1ٕ)الجماع"

{ عن المجامعة، تؤدٌبا للعباد فً اختٌار  لال أبو مسلم: "وإنما كنى تعالى بموله: }تََمسُّوهُنَّ
 .(1ٓ5ٕ)أحسن األلفاظ فٌما ٌتخاطبون به"

 .(1ٕٔٓ)وهن{، وسبك توجٌههما، ومعناهما، فً اآلٌة السابمةوفً لراءة: }تماس
[، أي "ولد كنتم ذكرتم لهنَّ مهراً 2ٖٕلوله تعالى: }َولَْد فََرْضتُْم لَُهنَّ فَِرٌَضةً{]البمرة:

 .(1ٕٔٔ)معٌناً"
 .(1ٕٕٔ)لال الماسمً: أي: "سمٌتم لهن مهرا ممّدرا"

[، أي: " فلهّن نصؾ ما سمٌتم لهّن من 2ٖٕفََرْضتُْم{]البمرة:لوله تعالى :} فَنِْصُؾ َما 
 .(1ٖٕٔ)المهر"

لال المرطبً: "أي: فالواجب نصؾ ما فرضتم من المهر، فالنصؾ للزوج والنصؾ للمرأة 
 .(1ٕٔٗ)بإجماع "

 .(1ٕٔ٘)لال الشوكانً:"وهذا مجمع علٌه"
 :(1ٕٔٙ)وه[ على وج2ٖٕواختلفت المراءة فً لوله تعالى:} فَِنْصُؾ {]البمرة:

 األول: لرأ الجمهور } فَنِْصُؾ { بالرفع. 
 الثانً:ولرأت فرلة } فَنِْصَؾ{ بنصب )الفاء(؛ المعنى: فادفعوا نصؾ. 

الثالث: ولرأ علً بن أبً طالب وزٌد بن ثابت } فَنُْصُؾ{ بضم )النون( فً جمٌع المرآن، 
 وهً لؽة. 

                                                             

 .2ٕٔ-ٕٙٔ/٘(:صٕٕٓ٘)-(2ٕٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٓٗ)
 .ٕٗٔ/٘(:ص5ٕٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٓ٘)
 .ٖٕٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 1ٕٓٙ)
 .ٖٕٓ/ٖ، ونمله المرطبً بتماه، انظر: تفسٌر المرطبً: ٕٖٖ/ٕ( المدونة: 1ٓ2ٕ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٓ1ٕ)
 .ٔٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٓ5ٕ)
، وتفسٌر ابن عثٌمٌن: 2ٗٗ/ٙ، ومفاتٌح الؽٌب: 5ٔٔ-1ٔٔ/٘، وتفسٌر الطبري:1ٗٔ-1ٖٔظر:السبعة: ( ان1ٕٔٓ)
ٖ/ٔٙ2. 
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٕٔٔ)
 .ٔٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٕٕٔ)
 .ٔٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٖٕٔ)
 .ٕٗٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 1ٕٔٗ)
 .ٖٕ٘/ٔ( فتح المدٌر: 1ٕٔ٘)
 .ٕٗٓ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: 1ٕٔٙ)



بلء ٌمال : )نصؾ ونصؾ الرابع: وكذلن روى األصمعً لراءة عن أبً عمرو بن الع
ونصٌؾ( لؽات ثبلث فً )النصؾ( ؛ وفً الحدٌث : " لو أن أحدكم أنفك مثل أحد ذهبا ما بلػ 

 ، أي نصفه. والنصٌؾ أٌضا المناع.(1ٔ2ٕ)مد أحدهم وال نصٌفه"
[، أي:" إال أن ٌعفو المطلمات عن أخذ النصؾ كله 2ٖٕلوله تعالى:}إِالَّ أَْن ٌَْعفُوَن{]البمرة:

 .(1ٔ1ٕ)"أو بعضه
، وابن (1ٕٕٓ)، وروي نحوه عن عكرمة(1ٔ5ٕ)لال الضحان : "المرأة تترن الذي لها"

، (1ٕٕٙ)، والسدي(1ٕٕ٘)، ونافع(1ٕٕٗ)، وشرٌح(1ٕٖٕ)، والربٌع(1ٕٕٕ)، ومجاهد(1ٕٕٔ)عباس
 ،(1ٖٕٔ)، وابن زٌد(1ٖٕٓ)، وابن المسٌب(1ٕ5ٕ)، والشعبً(1ٕ1ٕ)، وأبً صالح(1ٕ2ٕ)والزهري
 .(1ٖٕٕ)وسفٌان

 .(1ٖٖٕ)فٌعود جمٌع الصداق إلى الزوج" لال البؽوي: " إال أن تترن المرأة نصٌبها
لال الصابونً: " إِال إِذا أسمطت المطلّمة حمها"
(ٕ1ٖٗ). 

لال الماسمً: أي:"المطلمات عن أزواجهن فبل ٌطالبنهم بنصؾ المهر، تمول المرأة: ما 
 .(1ٖٕ٘)رآنً وال خدمته وال استمتع بً فكٌؾ آخذ منه شٌبا..؟"

 .(1ٖٕٙ)للمرأة البالؽة الرشٌدة" لا المراؼً: " وحك اإلسماط إنما ٌكون
ولد اختلؾ أهل التفسٌر فٌمن عنى هللا تعالى ذكره بموله:}الَِّذي بٌَِِدِه عُْمَدةُ النَِّكاِح{ 

 :(1ٖ2ٕ)[، وذكروا فٌه ثبلثة ألاوٌل2ٖٕ]البمرة:
، (1ٖ5ٕ)، ومجاهد(1ٖ1ٕ)أحدها : أن الذي بٌده عمدة النكاح هو الولً ، وهو لول ابن عباس

 (1ٕٗٗ)، وعلممة(1ٖٕٗ)والسدي ،(1ٕٕٗ)، ومعمر(1ٕٗٔ)، وعكرمة(1ٕٗٓ)وطاووس ، والحسن

                                                             

 .  من حدٌث ابً سعٌد.ٗٙ/ٖ(:صٕٗٔٔٔ، ومسند اإلمام أحمد)ٖٖٗٔ/ٖ(: ص2ٖٓٗصحٌح البخاري)( 1ٔ2ٕ)
 .ٕٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 1ٔ1ٕ)
 .ٖٗٔ/٘(:ص ٖٕ٘٘(انظر:  تفسٌر الطبري)1ٔ5ٕ)
 .ٖٗٔ/٘(:ص ٖٕ٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٕٓ)
 .ٖٗٔ/٘(:ص ٕٗ٘٘(انظر:  تفسٌر الطبري)1ٕٕٔ)
 .ٖٗٔ/٘(:ص ٕ٘٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٕٕ)
 .ٖٗٔ/٘(:ص 2ٕ٘٘(انظر:  تفسٌر الطبري)1ٕٖٕ)
 .ٗٗٔ-ٖٗٔ/٘(:ص 1ٕ٘٘(انظر:  تفسٌر الطبري)1ٕٕٗ)
 .ٗٗٔ/٘(:ص ٕٓٙ٘(انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٕ٘)
 .ٗٗٔ/٘(:ص ٕٔٙ٘(انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٕٙ)
 .ٗٗٔ/٘(:ص ٖٕٙ٘(، و)ٕٕٙ٘(انظر: تفسٌر الطبري)1ٕ2ٕ)
 .ٗٗٔ/٘(:ص ٖٕ٘٘(انظر:  تفسٌر الطبري)1ٕ1ٕ)
 .ٗٗٔ/٘(:ص ٕ٘ٙ٘الطبري)(انظر: تفسٌر 1ٕ5ٕ)
 .٘ٗٔ/٘(:ص ٕٙٙ٘(انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٕٓ)
 .٘ٗٔ/٘(:ص 2ٕٔ٘(انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٕٔ)
 .٘ٗٔ/٘(:ص 2ٕٙ٘(انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٕٕ)
 .1ٕٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 1ٖٖٕ)
 .2ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٖٕٗ)
 .ٔٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٖٕ٘)
 .ٕٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 1ٖٕٙ)
 .2ٖٓ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  ٙٗٔ/٘الطبري: ( انظر: تفسٌر 1ٖ2ٕ)
 .ٙٗٔ/٘(:ص 2ٕٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖ1ٕ)
 .5ٗٔ/٘(:ص ٖ٘ٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖ5ٕ)
 .1ٗٔ/٘(:ص 5ٕٗ٘)-(5ٕٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٗٓ)
 .ٓ٘ٔ-5ٗٔ/٘(:ص ٕٖٔ٘(، و)ٖٔٔ٘(، و)ٖٔٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٗٔ)
 .5ٗٔ/٘(:ص ٖٔٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٕٗ)
 .5ٗٔ/٘(:ص ٖٙٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٕٗ)
 .ٙٗٔ/٘(:ص 25ٕ٘)-(2ٕٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٗٗ)



وشرٌح فً أحد لولٌه وأبً  ،(1ٗ2ٕ)والشعبً ،(1ٕٗٙ)، واألسود بن زٌد، وعطاء(1ٕٗ٘)وإبراهٌم
 . (1ٖٕ٘( )1ٕٕ٘)والزهري (1ٕ٘ٔ)، ومالن(1ٕ٘ٓ)، وربٌعة(1ٗ5ٕ)وزٌد ،(1ٗ1ٕ)صالح

النصؾ ومعنى اآلٌة:" أو ٌترن ، الذي ٌلً على المرأة عمد نكاحها من أولٌابها ، للزوج 
الذي وجب للمطلمة علٌه لبل مسٌسه فٌصفح له عنه ، إن كانت الجارٌة ممن ال ٌجوز لها أمر 

 .(1ٕ٘ٗ)فً مالها"
، -فً احد لولٌه-(1٘2ٕ)، وابن عباس(1ٕ٘ٙ)، وشرٌح(1ٕ٘٘)الثانً : هو الزوج، وبه لال: علً

، (1ٕٙٔ)، ومجاهد(1ٕٙٓ)، ودمحم بن سٌرٌن (1٘5ٕ)، وجبٌر بن مطعم(1٘1ٕ)وسعٌد بن المسٌب
، والشعبً (1ٕٙ٘)، ودمحم بن كعب المرظً(1ٕٙٗ)، وأبو حذٌفة، وطاوس(1ٖٕٙ)وعامر، (1ٕٕٙ)وأٌوب
 .(12ٕٔ( )12ٕٓ)وسعٌد بن عبدالعزٌز (1ٙ5ٕ)، وسفٌان(1ٙ1ٕ)، والضحان(1ٙ2ٕ)والربٌع ،(1ٕٙٙ)ونافع

                                                             

 .1ٗٔ/٘(:ص 5ٕ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٗ٘)
 .5ٗٔ/٘(:ص 51ٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٗٙ)
 .5ٗٔ/٘(:ص 52ٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٗ2ٕ)
 .5ٗٔ/٘(:ص 55ٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٗ1ٕ)
 .ٓ٘ٔ/٘(:ص 1ٖٓ٘(، و)2ٖٓ٘تفسٌر الطبري)( انظر: 1ٗ5ٕ)
 .ٓ٘ٔ/٘(:ص 1ٖٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕ٘ٓ)
 .ٓ٘ٔ/٘(:ص 5ٖٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕ٘ٔ)
 .ٓ٘ٔ/٘(:ص ٖٓٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٕ٘)
(وهو ما ذهب إلٌه النحاس والزمخشري وابن المنٌر وابن عطٌة. وفً هذا المول لوة وضعؾ، فموته: أن 1ٖٕ٘)

فٌه معمول؛ ألن الولً ٌتنازل وٌتسامح للزوج عن النصؾ الذي دفعه من المهر، وأما ضعفه فمن معنى العفو 
جهتٌن: األولى: أن عمدة النكاح لٌست بٌد الولً بل بٌد الزوج، والثانٌة: أنه لٌس للولً أن ٌعفو عن الزوج بما ال 

، تفسٌر ابن أبً 1٘ٔ/٘بٌان للطبري: ، جامع ال٘٘ٔ/ٌٔملكه بل تملكه مولٌته. انظر: معانً المرآن للفراء: 
أ، البسٌط للواحدي: ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٔ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: 1ٕٗ/ٕ: -المسم الثانً من سورة البمرة-حاتم
، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖٕ٘/ٔ، معانً المرآن للنحاس: 5ٖٔ/ٔب، معانً المرآن للزجاج: ٙٗٔ/ٔ
، معالم التنزٌل للبؽوي: 2ٖ٘/ٔالبن المنٌر: -حاشٌة الكشاؾ، اإلنصاؾ ب2ٖ٘/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: ٕٖ٘/ٕ
، الجامع ألحكام المرآن 1ٕٔ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٖ٘ٔ/ٙمفاتٌح الؽٌب للرازي:  12ٕ-1ٕٙ/ٔ

، البحر 1ٖ٘/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 2ٖٓ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 2ٕٓ-ٕٙٓ/ٖللمرطبً: 
، إرشاد العمل ٕٙٔ/ٔ، أنوار التنزٌل للبٌضاوي: 1ٙ٘/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٖٕٙ/ٕ: المحٌط ألبً حٌان

، ٖٙٗ/ٕ، التحرٌر والتنوٌر البن عاشور: 25ٖ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٔالسلٌم ألبً السعود: 
 وؼٌرها.

 .ٙٗٔ/٘( تفسٌر الطبري: 1ٕ٘ٗ)
 .ٔ٘ٔ/٘(:ص ٖٗٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕ٘٘)
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/٘(:ص2ٖٖ٘)-(1ٕٖ٘، و)ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/٘(:ص ٖٙٔ٘تفسٌر الطبري)( انظر: 1ٕ٘ٙ)
 .ٕ٘ٔ/٘(:ص 2ٖٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1٘2ٕ)
 .ٗ٘ٔ/٘(:ص 1ٖٖ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1٘1ٕ)
 .ٕ٘ٔ/٘(:ص ٕٕٖ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1٘5ٕ)
 .ٖ٘ٔ/٘(:ص ٕٖ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٙٓ)
 .ٗ٘ٔ/٘(:ص ٖٓٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٙٔ)
 .٘٘ٔ/٘(:ص ٖٖٗ٘ر: تفسٌر الطبري)( انظ1ٕٕٙ)
 .ٖ٘ٔ/٘(:ص 2ٕٖ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٕٙ)
 .ٙ٘ٔ/٘(:ص 5ٖٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٙٗ)
 .ٙ٘ٔ/٘(:ص ٖٓ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٙ٘)
 .ٙ٘ٔ/٘(:ص ٕٖ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٕٙٙ)
 .2٘ٔ/٘(:ص ٖٖ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٙ2ٕ)
 .2٘ٔ/٘(:ص ٖٙ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٙ1ٕ)
 .2٘ٔ/٘(:ص 2ٖ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٙ5ٕ)
 .1٘ٔ/٘(:ص ٖٓٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)12ٕٓ)
( وهو اختٌار الفراء وابن جرٌر والواحدي وابن الجوزي والبٌضاوي والشوكانً. وفً هذا المول لوة 12ٕٔ)

لطبلق، وأما ضعفه: وضعؾ أٌضاً، فموته: أن الذي بٌده عمدة النكاح حمٌمة هو الزوج؛ ألنه هو الذي إلٌه رفعه با



 .(12ٕٕ)لالوا :" ومعنى ذلن : أو ٌعفو الذي بٌده نكاح المرأة فٌعطٌها الصداق كامبل"
 لال : " الذي بٌده عمدة النكاح " ، الزوج ، وروي عن عمرو بن شعٌب أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(12ٖٕ)ٌعفو أو تعفو "
 .(12ٕٗ)والثالث : هو أبو بكر ، والسٌد فً أمته ، وهو لول مالن

 والراجح هو المول األول، أي: أن الممصود به هو )الزوج(، وذلن ألمور منها: 
 أوال: أن الزوج هو الذي بٌده عمدة النكاح حمٌمة.

 والثانً: أن عفوه بإكمال المهر صادر عن مالن مطلك التصرؾ فً ماله بخبلؾ الولً. 
والثالث: بخصوص تسمٌة الزٌادة عفواً وإن كان بخبلؾ الظاهر لكن لما كان الؽالب على 
األزواج أنهم ٌسولون المهر كامبلً عند العمد كان العفو معموالً؛ ألن الزوج على هذه الحال ترن 

 بعدم مطالبتها بالنصؾ واسترجاعه منها.النصؾ لها 
ٌْنَكُْم{ ٌدل على أنه الزوج؛ ألن  والرابع: أن لوله تعالى فً آخر اآلٌة: }َوال تَنَسُوا اْلَفْضَل َب

 .(12ٕ٘) الفضل ٌكون فً هبة اإلنسان مال نفسه ال مال ؼٌره
لنكاح ربط بٌن الزوجٌن، لال ابن عثٌمٌن: "وفً لوله تعالى: } عُْمَدةُ النِّكاِح{ إشارة إلى أن ا

 .(12ٕٙ)كما تربط العمدة بٌن طرفً الحبل"

                                                                                                                                                                               

فلكون العفو منه ؼٌر معمول، وما ذكر من أن المراد بعفوه أن ٌعطٌها بمٌة المهر لٌكون كامبلً فؽٌر ظاهر؛ ألن 
، جامع ٘٘ٔ/ٔالعفو ال ٌطلك على الزٌادة واإلحسان بل على التنازل والمسامحة. انظر: معانً المرآن للفراء: 

، الكشؾ والبٌان للثعلبً: 1ٕٗ/ٕ: -المسم الثانً من سورة البمرة-حاتم ، تفسٌر ابن أب1ً٘ٔ/٘البٌان للطبري: 
، ٖٕ٘/ٔ، معانً المرآن للنحاس: 5ٖٔ/ٔب، معانً المرآن للزجاج: ٙٗٔ/ٔأ، البسٌط للواحدي: ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٔ

البن المنٌر: -، اإلنصاؾ بحاشٌة الكشاؾ2ٖ٘/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: ٕٖ٘/ٕالمحرر الوجٌز البن عطٌة: 
، زاد المسٌر البن الجوزي: ٖ٘ٔ/ٙمفاتٌح الؽٌب للرازي:  12ٕ-1ٕٙ/ٔمعالم التنزٌل للبؽوي: ، 2ٖ٘/ٔ
، تفسٌر المرآن 2ٖٓ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 2ٕٓ-ٕٙٓ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 1ٕٔ/ٔ

، أنوار التنزٌل 1ٙ٘/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٖٕٙ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 1ٖ٘/ٔالعظٌم البن كثٌر: 
، التحرٌر 25ٖ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٔ، إرشاد العمل السلٌم ألبً السعود: ٕٙٔ/ٔللبٌضاوي: 

، وؼٌرها. ولد نص على أن اآلٌة من المجمل المركب جماعة من أهل العلم، ٖٙٗ/ٕوالتنوٌر البن عاشور: 
، روضة الناظر البن لدامة: ٕٖٙ/ٔفى للؽزالً: ، المستصٙٔٗ/ٖانظر: شرح الكوكب المنٌر البن النجار: 

ٔ1ٔ . 
 .ٔ٘ٔ/٘( تفسٌر الطبري: 12ٕٕ)
: " لال ابن أبً حاتم :  2ٗ٘ - 2ٖ٘:  ٔ، لال ابن كثٌر فً تفسٌره 2٘ٔ/٘(:صٖ٘٘٘(أخرجه الطبري)12ٖٕ)

 -النكاح ، الزوج  ذكر ابن لهٌعة ، حدثنً عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : ولى عمدة
وهكذا أسنده ابن مردوٌه من حدٌث عبد هللا بن لهٌعة ، ولد أسنده ابن جرٌر عن ابن لهٌعة ، عن عمرو بن 

 فذكره ، ولم ٌمل عن أبٌه عن جده " . -شعٌب أن رسول هللا . . . 
عن جده عن  : " وروي عن ابن لهٌعة عن عمرو بن شعٌب عن أبٌه ٕٕ٘ - ٕٔ٘:  1ولال البٌهمً فً السنن 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص : ولى عمدة النكاح الزوج . لال البٌهمً : " وهذا ؼٌر محفوظ ، وابن لهٌعة ؼٌر محتج به ، وهللا أعلم " 
. 

، أخرجه عن المثنى لال ، حدثنا إسحاق لال ، حدثنا دمحم بن حرب لال ، 2٘ٔ/٘والحدٌث فً تفسٌر الطبري: 
 بن شعٌب. حدثنا ابن لهٌعة ، عن عمرو

 .2ٖٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 12ٕٗ)
. واختاره ابن عثٌمٌن لاببل: " وألنه إذا لٌل: هو الزوج صار العفو من جانبٌن؛ ٘ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 12ٕ٘)

إما من الزوجة، كما ٌفٌده لوله تعالى: } إال أن ٌعفون {؛ أو من الزوج، كما ٌفٌده لوله تعالى: } أو ٌعفو الذي 
ًّ المرأة صار العفو من جانب واحد؛ وهو الزوجة، أو ولٌها؛ وٌإٌد الترجٌح بٌده عمدة ا لنكاح {؛ وإذا لٌل: إنه ول

ًّ المرأة لمال تعالى:  بالٌاء، وفتح « وأن ٌعفوَ »لوله تعالى: } وأن تعفوا ألرب للتموى {؛ ولو كان المراد ول
أن هذا مبنً على الؽالب؛ وهو أن الزوج لد سلم الواو؛ فإن لٌل: كٌؾ ٌكون الزوج عافٌاً وهو الباذل؟ فالجواب 

المهر؛ فإذا طلمها لبل الدخول صار له عند المرأة نصؾ المهر؛ فإذا عفا عن مطالبتها به صار ألرب 
 [.2ٕٔ/ٖللتموى".]تفسٌر ابن عثٌمٌن: 

 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:12ٕٙ)



[، أي: "وعفو بعضكم عن بعض ألرب 2ٖٕلوله تعالى: }َوأَن تَْعفُوا أَْلَرُب ِللتَّْمَوى{]البمرة:
 .(122ٕ)للتموى"

لال الخازن:" وعفو بعضكم عن بعض أٌها الرجال والنساء ألرب إلى حصول 
 .(121ٕ)التموى"

ي عفو الزوج بإعطاء كل المهر خٌر له ، وعفو المرأة بإسماط كله خٌر لها لال النسفً: " أ
 .(125ٕ)أو لؤلزواج"

لال المراؼً:" أي إن من عفا من الرجال والنساء فهو المتّمى ، فؤحٌانا تكون المصلحة فً 
عفو الرجل عن النصؾ اآلخر ، وأحٌانا فً عفو المرأة عن النصؾ الواجب لها ، ألن الطبلق 

ن من لبله ببل سبب داع منها ، ولد ٌكون بالعكس، و المراد بالتموى هنا تموى َّللّا لد ٌكو
المطلوبة فً كل أمر ، إذ العفو أكثر ثوابا وأجرا ، أو المراد تموى الرٌبة بما ٌترتب على 

 .(11ٕٓ)الطبلق من التباؼض ، إذ السماح بالمال ٌذهب هذا األثر وٌعٌد الصفاء إلى الملوب"
[، 2ٖٕالتفسٌر فٌمن خوطب بموله تعالى: }َوأَن تَْعفُوا أَْلَرُب ِللتَّْمَوى{]البمرة:واختلؾ أهل 
 :(11ٕٔ) وذكروا فٌه لولٌن

 .(11ٕٕ)أحدهما : أنه خطاب للزوج وحده ، وهو لول الشعبً
وتفسٌر اآلٌة على هذا المول : "وأن تعفوا أٌها المفارلون أزواجهم ، فتتركوا لهن ما وجب 

هن من الصداق الذي سمتموه إلٌهن ، أو تتموا لهن، بإعطابكم إٌاهن الصداق لكم الرجوع به علٌ
 .(11ٖٕ)الذي كنتم سمٌتم لهن فً عمدة النكاح إن لم تكونوا سمتموه إلٌهن ألرب لكم إلى تموى هللا"

، وسعٌد بن (11ٕٗ)والثانً : أنه خطاب للزوج والزوجة ، وهو لول ابن عباس
 .(11ٕ٘)عبدالعزٌز

وأن ٌعفوا ، أٌها الناس ، بعضكم عما وجب له لبل صاحبه من  ا المول:"ومعنى اآلٌة على هذ

 .(11ٕٙ)الصداق لبل االفتراق عند الطبلق ، ألرب له إلى تموى هللا"
والراجح هو لول المول األول، أي أن معنى ذلن : "وأن ٌعفو بعضكم لبعض أٌها األزواج 

عض ، فٌتركه له إن كان لد بمً والزوجات ، بعد فراق بعضكم بعضا عما وجب لبعضكم لبل ب
 .(112ٕ)له لبله. وإن لم ٌكن بمً له ، فبؤن ٌوفٌه بتمامه ألرب لكم إلى تموى هللا"

 :(111ٕ)[، وجهان من المراءة2ٖٕوفً لوله تعالى} تَْعفُوا {]البمرة:
 األول: } تَْعفُوا{ بالتاء باثنتٌن من فوق. لراءة الجمهور.

بها أبو نهٌن والشعبً، وذلن راجع إلى الذي بٌده عمدة الثانً: }وأن ٌعفوا{ بالٌاء، لرأ 
 النكاح.

 . (115ٕ)لال المرطبً: "ولم ٌمرأ )وأن تعفون( بالتاء فٌكون للنساء" 
 :(15ٕٓ)[، تؤوٌبلن2ٖٕوفً لوله : }أَْلَرُب ِللتَّمَوى{]البمرة:

                                                             

 .12ٕ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 122ٕ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر الخازن: 121ٕ)
 .1ٕٔ/ٔتفسٌر النسفً: ( 125ٕ)
 .ٖٗٗ-ٕٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 11ٕٓ)
 .2ٖٓ/ٔ، والنكت والعٌون: ٖٙٔ-ٕٙٔ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 11ٕٔ)
 .ٖٙٔ/٘(:ص ٖٖٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)11ٕٕ)
 .ٖٙٔ/٘( تفسٌر الطبري: 11ٖٕ)
 .ٖٙٔ/٘(:ص ٖٔٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)11ٕٗ)
 .ٖٙٔ/٘(:ص ٕٖٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)11ٕ٘)
 .ٖٙٔ/٘ر الطبري: ( تفس11ٌٕٙ)
 .ٖٙٔ/٘( تفسٌر الطبري: 112ٕ)
 .1ٕٓ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: 111ٕ)
 .1ٕٓ/ٖ(تفسٌر المرطبً: 115ٕ)
 .2ٖٓ/ٔ( النكت والعٌون: 15ٕٓ)



 أحدهما : ألرب التماء كل واحد منهما ظُْلَم صاحبه .
 معاصً هللا .والثانً : ألرب إلى اتماء 

نَكُْم{]البمرة: ٌْ [، أي "وال تتركوا اإلفضال بٌنكم 2ٖٕلوله تعالى: } َوال تَْنَسُوا اْلَفْضَل بَ
 .(15ٕٔ)بالتسامح، والعفو"

لال الطبري: أي: " وال تؽفلوا ، أٌها الناس ، األخذ بالفضل بعضكم على بعض 
 .(15ٕٕ)فتتركوه"

 .(15ٖٕ)على بعض" لال النسفً: " أي وال تنسوا أن ٌتفضل بعضكم
لال البؽوي: "أي إفضال بعضكم على بعض بإعطاء الرجل تمام الصداق أو ترن المرأة 

 .(15ٕٗ)نصٌبها ، حثهما جمٌعا على اإلحسان"
لال الصابونً: " أي ال تنسوا أٌها المإمنون الجمٌل واإِلحسان بٌنكم، فمد ختم تعالى اآلٌات 

والجمٌل بٌن الزوجٌن، فإِذا كان الطبلق لد تمَّ ألسباب بالتذكٌر بعدم نسٌان الموّدة واإِلحسان 
 .(15ٕ٘)ضرورٌة لاهرة فبل ٌنبؽً أن ٌكون هذا لاطعاً لروابط المصاهرة ووشابج المربى"

لال الثعلبً:" ومعنى )الفضل(: إتمام الرجل الصداق أو ترن المرأة النصؾ، حّث هللا تعالى 
 .(15ٕٙ)جمٌعا أن ٌسبما إلى العفو"الزوج والمرأة على الفضل واإلحسان وأمرهما 

لال السعدي: "ثم رؼب فً العفو، وأن من عفا، كان ألرب لتمواه، لكونه إحسانا موجبا 
لشرح الصدر، ولكون اإلنسان ال ٌنبؽً أن ٌهمل نفسه من اإلحسان والمعروؾ، وٌنسى الفضل 

ن: إما عدل وإنصاؾ الذي هو أعلى درجات المعاملة، ألن معاملة الناس فٌما بٌنهم على درجتٌ
واجب، وهو: أخذ الواجب، وإعطاء الواجب. وإما فضل وإحسان، وهو إعطاء ما لٌس بواجب 
والتسامح فً الحموق، والؽض مما فً النفس، فبل ٌنبؽً لئلنسان أن ٌنسى هذه الدرجة، ولو فً 

ن بالفضل بعض األولات، وخصوصا لمن بٌنن وبٌنه معاملة، أو مخالطة، فإن هللا مجاز المحسنٌ
 .(152ٕ)والكرم"

لال المراؼً:" أي ٌنبؽى لمن تزوج من أسرة ثم طلك ، أال ٌنسى مودة أهل ذلن البٌت 
وصلتهم ، ولكن المسلمٌن نسوا دٌنهم أو تناسوه ، وجروا على عكس هذا ، فصارت روابط 
الصهر وسابر أنواع المرابة واهنة ضعٌفة ، وإنن لو رأٌت ما ٌجرى بٌن األزواج من 

خاصمات والمنازعات وما ٌكٌد به بعضهم لبعض ، لوجدت أنهم تجافوا أوامر شرٌعتهم الم
وجعلوا إلههم هواهم ، فالرجال ٌتركون نساءهم ببل نفمة حتى ٌضطررن أحٌانا إلى بٌع 
أعراضهن ، أو ٌذرونهن كالمعلمات ، فبل هم ٌمسكونهن بمعروؾ وال ٌسرحونهن بإحسان حتى 

مطلمات المعتدات باأللراء ٌزعمن أن الحٌض لد حبس عنهن ، فتمضى ٌفتدٌن منهم بالمال، وال
السنة أو أكثر منها وال تنمضى عدتهن بزعمهن ، وما الؽرض من هذا إال إلزام المطلك النفمة 
طول هذه المدة انتماما منه ، ولكن العمل اآلن فً المحاكم المصرٌة على أن نفمة العدة ال تزٌد 

كان بٌن أسرتً الزوجٌن حرب عوان  -ا(، وإذا حدث طبلق ٌوم ٖٗ٘على سنة لمرٌة )
ونصبت كل منهما لؤلخرى الحبابل واألشران ، لتولعها فً مهاوى الهبلن ، فؤٌن هإالء من 
كتاب َّللّا وشرعه ، إنهم لٌسوا منه فً شىء ، فمد عمٌت أبصارهم وران على للوبهم ما كانوا 

 .(151ٕ)ٌكسبون"

                                                             

 .2ٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:15ٕٔ)
 .ٗٙٔ/٘( تفسٌر الطبري: 15ٕٕ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 15ٖٕ)
 .12ٕ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 15ٕٗ)
 .2ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 15ٕ٘)
 .5ٗٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:15ٕٙ)
 .ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 152ٕ)
 .ٖٗٗ-ٕٗٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 151ٕ)



تعالى " }وال تنسوا الفضل بٌنكم{، لال : "إتمام الزوج الصداق روي عن مجاهد : فً لوله 
 .(155ٕ)، أو ترن المرأة الشطر"

 .(5ٕٓٓ)وعن الربٌع فً لوله : " }وال تنسوا الفضل بٌنكم{، لال : ٌمول لٌتعاطفا"
وعن لتادة : " }وال تنسوا الفضل بٌنكم إن هللا بما تعملون بصٌر{، ٌرؼبكم هللا فً المعروؾ 

 .(5ٕٓٔ)على الفضل"، وٌحثكم 
وعن الضحان فً لوله : " }وال تنسوا الفضل بٌنكم{، لال : المرأة ٌطلمها زوجها ولد 
فرض لها ولم ٌدخل بها ، فلها نصؾ الصداق. فؤمر هللا أن ٌترن لها نصٌبها ، وإن شاء أن ٌتم 

 .(5ٕٕٓ)المهر كامبل. وهو الذي ذكر هللا : " وال تنسوا الفضل بٌنكم " 
ٌعنً الزوج  -" }وال تنسوا الفضل بٌنكم{، حض كل واحد على الصلة  وعن السدى :

 .(5ٖٕٓ)والمرأة ، على الصلة"
وعن أبً وابل فً لوله: }وال تنسوا الفضل بٌنكم{، لال: "هو الرجل ٌتزوج فٌعٌنه أو 

 .(5ٕٓٗ)المكاتب فٌعٌنه وأشباه هذا من العطٌة"

 :(5ٕٓ٘)[، لراءتان2ٖٕ:وفً لوله تعالى:}َوال تَْنَسُوا اْلَفْضَل{]البمرة
 إحداهما: }َوال تَْنَسُوا اْلفَْضَل{ بضم )الواو(. لراءة الجمهور:

 والثانٌة: } َوال تَْنَسِوا اْلفَْضَل{، بكسر) الواو(. لرأ بها ٌحٌى بن ٌعمر. 
 والثالث: }وال تناسوا اْلَفْضَل{. لرأ بها علً ومجاهد وأبو حٌوة وابن أبً عبلة.

لراءة متمكنة المعنى ؛ ألنه موضع تناس ال نسٌان إال على التشبٌه. لال المرطبً: " وهً 
 .(5ٕٓٙ)لال مجاهد : الفضل إتمام الرجل الصداق كله ، أو ترن المرأة النصؾ الذي لها"

َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{]البمرة: [، " أي إن هللا بكل ما تعملون من خٌر 2ٖٕلوله تعالى : }إِنَّ َّللاَّ
 .(5ٓ2ٕ)وشر علٌم"

 .(5ٓ1ٕ)ال ٌضٌع تفضلكم وإحسانكم" لال البٌضاوي:أي:"
لال المرطبً: "خبر فً ضمنه الوعد للمحسن والحرمان لؽٌر المحسن ، أي ال ٌخفى علٌه 

 .(5ٓ5ٕ)عفوكم واستمضاإكم"
لال المراؼً: " ختم سبحانه اآلٌة بالتذكٌر باطبلعه تعالى وإحاطة بصره بما ٌعامل به 

با فً المحاسنة والفضل ، وترهٌبا ألهل المخاشنة والجهل ، األزواج بعضهم بعضا ، ترؼٌ
 .(5ٕٔٓ)لتكون ممرونة بالموعظة التً تؽذّى اإلٌمان وتبعث على االمتثال"

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: أنه إذا طلمها لبل المسٌس ولد سمى لها صدالاً وجب لها نصؾ المهر. - ٔ
علٌه إال نصؾ المهر؛ لكن الصحابة ألحموا  ومنها: أنه إذا خبل بها، ولم ٌمسها لم ٌكن - ٕ

 الخلوة بها بالمسٌس فً وجوب العدة؛ ولٌاس ذلن وجوب المهر كامبلً إذا خبل بها.

                                                             

 . ٘ٙٔ/٘(:ص ٖ٘ٙ٘( تفسٌر الطبري)155ٕ)
 .٘ٙٔ/٘(:ص 5ٖٙ٘( تفسٌر الطبري)5ٕٓٓ)
 .٘ٙٔ/٘(:ص 2ٖٓ٘( تفسٌر الطبري)5ٕٓٔ)
 .ٙٙٔ-٘ٙٔ/٘(:ص 2ٖٔ٘( تفسٌر الطبري)5ٕٕٓ)
 .ٙٙٔ/٘(:ص 2ٕٖ٘( تفسٌر الطبري)5ٖٕٓ)
 .ٙٗٗ/ٕ(:ص2ٖٕٙابن أبً حاتم)( تفسٌر 5ٕٓٗ)
 .1ٕٓ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 5ٗٔ/ٕ(انظر: تفسٌر الثعلبً:5ٕٓ٘)
 .1ٕٓ/ٖ(تفسٌر المرطبً: 5ٕٓٙ)
 .2ٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5ٓ2ٕ)
 .2ٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 5ٓ1ٕ)
 .1ٕٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5ٓ5ٕ)
 .ٖٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 5ٕٔٓ)



ومنها: جواز الطبلق لبل المسٌس مع تعٌٌن المهر؛ وجهه أن هللا ألر هذه الحال، ورتب  - ٖ
أحكاماً؛ وعلى هذا فٌكون ارتباط اآلٌة علٌها أحكاماً؛ ولو كانت حراماً ما ألرها، وال رتب علٌها 

بما لبلها ظاهراً؛ ألن اآلٌة لبلها فٌما إذا طلِّمت لبل المسٌس ولم ٌسمَّ لها مهر؛ وهذه اآلٌة فٌما إذا 
طلمت لبل المسٌس وسُمً لها مهر؛ وإن طلمت بعد المسٌس؛ إن سُمً لها مهر فلها المهر 

 مثل.كامبلً؛ وإن لم ٌسمَّ لها مهر فلها مهر ال
ومن فوابد اآلٌة: أن تعٌٌن المهر إلى الزوج ال إلى الزوجة؛ لموله تعالى: } ولد  - ٗ

 فرضتم{.
ومنها: جواز إسماط المرأة ما وجب لها من المهر عن الزوج، أو بعضه؛ لموله تعالى:  - ٘

 } إال أن ٌعفون{؛ وٌشترط لذلن أن تكون حرة بالؽة عاللة رشٌدة.
لموله تعالى: } إال أن  -ولو على سبٌل التبرع  -لمرأة فً مالها ومنها: جواز تصرؾ ا - ٙ

وإن كان علٌها دٌن ٌستؽرق؛ أو نمول: إن  -ٌعفون {؛ وهل نمول: عمومه ٌمتضً جواز عفوها 
كان علٌها دٌن ٌستؽرق فلٌس لها أن تعفو؟ ٌحتمل هذا، وهذا؛ وظاهر اآلٌة العموم؛ لكن تبرع 

اجح إذا كان ٌضر بالؽرماء؛ لكن لد ٌمال: هذا لٌس تبرعاً محضاً؛ المدٌن ال ٌنفذ على المول الر
 وإنما هو إسماط ما وجب على الؽٌر؛ ولٌس كالتبرع المحض الذي ٌنتزع من مال المدٌن.

ومنها: جواز عفو الزوج عما ٌبمى له من المهر إذا طلك لبل الدخول؛ لموله تعالى: }  - 2
 مال فٌما إذا كان مدٌناً كما لٌل فً عفو الزوجة.أو ٌعفو الذي بٌده عمدة النكاح {؛ وٌ

ومنها: أن النكاح من العمود؛ لموله تعالى: } عمدة النكاح { وٌترتب على هذه الفابدة  - 1
جواز التوكٌل فٌه؛ ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص وكَّل فً العمود؛ فٌجوز أن ٌوكل اإلنسان من ٌعمد النكاح له؛ 

 ًّ ً بنتً فبلنة؛ وال ٌصح أن ٌمول: وحٌنبٍذ ٌمول ول لَن فبلنا المرأة لوكٌل الزوج: زوجت موّكِ
زوجتن بنتً فبلنة؛ وٌمول وكٌل الولً للزوج: زوجتن بنت موكلً فبلٍن فبلنة؛ وال ٌصح أن 

ٌمول: زوجتن فبلنة بنت فبلن؛ ألن ال بد من النص على الوكالة، حٌث إنه ال بد من الشهادة 
لم ٌصرح بما ٌدل على الوكالة أوهم أن العمد للوكٌل؛ ولال بعض العلماء:  على عمد النكاح؛ وإذا

إنه إذا كان معلوماً عند الجمٌع أن العمد بوكالة لم ٌحتج إلى ذكر موكل؛ واألول أحوط سداً 
 للباب؛ لببل ٌدعً الوكٌل أنه فسخ الوكالة، ونوى العمد لنفسه.

خٌار المجلس، أو خٌار الشرط؟ أما خٌار  وهل ٌثبت لعمد النكاح ما ٌثبت لعمد البٌع من
؛ وال ٌصح لٌاس النكاح على البٌع؛ (ٔ)«البٌعان بالخٌار»المجلس فبل ٌثبت؛ ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: 

ألن النكاح ؼالباً إنما ٌصدر بعد ترّوٍ دلٌك، ونظر، وبحث؛ بخبلؾ البٌع فمد ٌصدر عن عجلة، 
روى اإلنسان؛ واحتٌاط اإلنسان لعمد النكاح أشد من احتٌاطه وعن حرص على الربح بدون أن ٌت

 للبٌع.
لكن هل ٌثبت فٌه خٌار الشرط فالمذهب أنه ال ٌثبت فٌه خٌار الشرط؛ واختار شٌخ اإلسبلم 

إن أحك الشروط أن توفوا به ما »أنه ٌجوز خٌار الشرط فً النكاح؛ لعموم لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
ً أحل حراماً، أو »، ولوله )ص(: (ٔ)«فروجاستحللتم به ال المسلمون على شروطهم إال شرطا
؛ وهذا المول لد تحتاج إلٌه المرأة فٌما إذا أراد الزوج أن ٌسكنها مع أهله؛ (ٕ)«حرم حبلالً 

 فتشترط علٌه الخٌار؛ وهذا له حاالن:
 ا لم ٌمكن الممام معهم.الحال األولى: أن تشترط علٌه الخٌار فً أصل العمد: فَتَفَسخ النكاح إذ

                                                             
، 25ٕٓ: إذا بٌن البٌعان ولم ٌكتما ونصحا، حدٌث رلم 5ٔ، كتاب البٌوع، باب ٕٙٔأخرجه البخاري ص (ٔ)

 .ٕٖ٘ٔ[ 2ٗ] 1٘1ٖ، الصدق فً البٌع والبٌان، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب البٌوع، باب 5ٕٗوأخرجه مسلم ص
، 2ٕٕٔدٌث رلم : الشروط فً المهر عند عمدة النكاح، حٙ، كتاب الشروط، باب ٕٙٔأخرجه البخاري ص (ٔ)

 .1ٔٗٔ[ ٖٙ] 2ٕٖٗ: الوفاء بالشروط فً النكاح، حدٌث رلم 1، كتاب النكاح، باب 5ٔٗوأخرجه مسلم ص
، وفً سنده كثٌر بن 5ٖٗ٘، فً الصلح، حدٌث رلم ٕٔ، كتاب األلضٌة، باب 15ٗٔأخرجه أبو داود ص (ٕ)

إن شاء هللا ما لم ٌتبٌن خطإه، كٌؾ  زٌد؛ لال الحافظ فٌه: صدوق ٌخطا؛ ولال األلبانً: فمثله حسن الحدٌث
 .5ٖ٘/ٕ، ولال فً صحٌح أبً داود: حسن صحٌح ٖٖٓٔ(، حدٌث ٖٗٔ/٘وهو لم ٌتفرد به )اإلرواء 



ٌعنً إن استمامت الحال؛ وإال  -الحال الثانٌة: أن تشترط علٌه الخٌار فً البماء مع أهله 
 أنزلها فً بٌت آخر.

ومن فوابد اآلٌة: الترؼٌب فً العفو؛ لموله تعالى: } وأن تعفوا ألرب للتموى {؛ ولد  - 5
 عّز وجّل؛ ولكنه تعالى لٌد ذلن بما إذا كان حث هللا على العفو، وبٌَّن أن أجر العافً على هللا

 [ .ٓٗالعفو إصبلحاً فمال تعالى: }فمن عفا وأصلح فؤجره على هللا{ ]الشورى: 
 ومنها: أن األعمال تتفاضل؛ لموله تعالى: } ألرب للتموى {. - ٓٔ
؛ ومنها: أن الناس ٌتفاضلون فً اإلٌمان؛ ألن تفاضل األعمال ٌستلزم تفاضل العامل - ٔٔ

 واألعمال من اإلٌمان، كما لد تمرر فً ؼٌر هذا الموضع.
ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان أال ٌنسى الفضل مع إخوانه فً معاملته؛ لموله تعالى: } وال  - ٕٔ

ً إذا اشترى؛ »تنسوا الفضل بٌنكم {؛ ولد جاء فً الحدٌث:  رحم هللا عبداً سمحاً إذا باع؛ سمحا
فٌه من حسن المعاملة ما هو ظاهر؛ والدٌن اإلسبلمً ٌحث على  ؛ فإن هذا(ٖ)«سمحاً إذا التضى

 حسن المعاملة، وعلى حسن الخلك، وعلى البر كله.
ومنها: إحاطة علم هللا سبحانه وتعالى، وبصره بكل شًء مما نعمله؛ لموله تعالى: }  - ٖٔ

 إن هللا بما تعملون بصٌر {.
من العمل السًء؛ ألن ختم اآلٌة بهذه  ومنها: الترؼٌب فً العمل الصالح، والترهٌب - ٗٔ

الجملة ممتضاه: احرصوا على العمل الصالح؛ فإنه لن ٌضٌع؛ واحذروا من العمل السًء؛ فإنكم 
 تجازون علٌه؛ ألن كبلً معلوم عند هللا سبحانه وتعالى.
 المرآن

ِ لَانِ  اَلِة اْلُوْسَطى َولُوُموا َّلِل  لََواِت َوالص   [2ٖٕ({ ]البمرة : 2ٖٕتٌَِن )}َحافِظُوا َعلَى الص 
 التفسٌر:

على الصلوات الخمس المفروضة بالمداومة على أدابها فً أولاتها  -أٌها المسلمون-حافظوا 
بشروطها وأركانها وواجباتها، وحافظوا على الصبلة المتوسطة بٌنها وهً صبلة العصر، 

 ولوموا فً صبلتكم مطٌعٌن هلل، خاشعٌن ذلٌلٌن.
ٌة: أخرج الطبري عن إبراهٌم ، ومجاهد أنهما لاال:" كانوا ٌتكلمون فً فً سبب نزول اآل

الصبلة، ٌؤمر أحدهم أخاه بالحاجة ، فنزلت :}ولوموا هلل لانتٌن{، لال : فمطعوا الكبلم، 
، وزٌد بن (5ٕٕٔ). وروي نحوه عن ابن مسعود(5ٕٔٔ)و)المنوت(: السكوت ، و)المنوت( الطاعة"

 .(5ٕٔ٘)، وابن زٌد(5ٕٔٗ)، والسدي(5ٖٕٔ) أرلم
لَواِت{]البمرة:    [، أي:" واظبوا أٌها المإمنون 1ٖٕلوله تعالى:} حافِظُوا َعلَى الصَّ

 .(5ٕٔٙ)وداوموا على أداء الصلوات فً أولاتها"

                                                             
: السهولة والسماحة فً الشراء والبٌع...، حدٌث رلم ٙٔ، كتاب البٌوع، باب ٕٙٔأخرجه البخاري ص (ٖ)

 .ٖٕٕٓالسماحة فً البٌع، حدٌث رلم  :1ٕ، باب 1ٕٓٙ، وأخرجه ابن ماجة واللفظ له ص2ٕٙٓ
 .ٖٕٙ/٘(:صٖٗ٘٘( تفسٌر الطبري)5ٕٔٔ)
 .ٕٖٕ-ٖٕٔ/٘(:صٕٕ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٕٔ)
، والحدٌث رواه ٖٕٔ/٘(:صٕٗ٘٘، وتفسٌر الطبري)5ٗٗ/ٕ(:ص22ٖٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٖٕٔ)

لنتكلم فً الصبلة على عهد ، ونصه: "إن كنا 5ٖ٘رلم:  1ٖٖ/ٔ، ومسلم: ٕٓٓرلم:  11/ٖ: -فتح-البخاري
لََواِت{ اآلٌة، فؤمرنا بالسكوت".  النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ٌكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: }َحافِظُوا َعلَى الصَّ

 [. 5ٓ/ٖظاهر فً أن المراد بالمنوت: السكوت". ]الفتح:   لال ابن حجر: " وحدٌث زٌد بن أرلم  
 .ٖٕٔ/٘:ص(ٕٔ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٔٗ)
، والنكت والعٌون ٖٕٗ-ٖٕٔ/٘(ذهب إلى أن المنوت فً اآلٌة السكوت، انظر:  تفسٌر الطبري: 5ٕٔ٘)

، وأبو حٌان فً البحر المحٌط: 2ٕٕ/ٔ. واختاره من المفسرٌن ابن العربً فً أحكام المرآن: ٖٓٔ/ٔللماوردي: 
، وصدٌك خان فً 1ٖٗ/ٔح المدٌر: ، والشوكانً فً فتٕٗٔ/ٖ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: ٕٕٗ/ٔ

 وذلن لحدٌث زٌد بن أرلم المذكور لبل. 2٘-ٙ٘/ٔفتح البٌان: 
 .1ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٕٔٙ)



لال مسروق:"المحافظة علٌها : المحافظة على ولتها ، وعدم السهو    
 . (5ٔ2ٕ)عنها"
أولاتهن ، وتعاهدوهن لال الطبري: " واظبوا على الصلوات المكتوبات فً    

 .(5ٔ1ٕ)والَزُموهن"
لال البؽوي: " أي واظبوا وداوموا على الصلوات المكتوبات بموالٌتها وحدودها    

 .(5ٔ5ٕ)وإتمام أركانها"
لال الماسمً: أي"داوموا على أدابها ألولاتها مع رعاٌة فرابضها وسننها من    

 .(5ٕٕٓ)ؼٌر إخبلل بشًء منها"
لََواِت{]البمرة:وفً معنى )المحافظة( فً ل    [، 1ٖٕوله تعالى:}َحافِظُوا َعلَى الصَّ
 :(5ٕٕٔ)لوالن

 أحدهما : ذكرها .
 والثانً : تعجٌلها .

 [، أي: "وخاصة صبلة الوسطى "1ٖٕلوله تعالى:} َوالصَّبلةِ اْلُوْسطى{]البمرة:   

(ٕ5ٕٕ). 
 .(5ٕٖٕ)لال البٌضاوي:" أي الوسطى بٌنها، أو الفضلى منها خصوصاً وهً صبلة العصر"

بَلةِ اْلُوْسَطى{]البمرة:    [، على 1ٖٕولد اختلؾ السلؾ والخلؾ فً }الصَّ
 :(5ٕٕٗ)ألوال

 ًّ ، (5ٕ2ٕ)، وأبً هرٌرة(5ٕٕٙ)، وابن عباس (5ٕٕ٘)أحدها : أنها صبلة العصر ، وهو لول عل
، (5ٖٕٕ)، ولتادة(5ٖٕٔ)، وزر بن حبٌش(5ٖٕٓ)، والحسن(5ٕ5ٕ)، وإبراهٌم(5ٕ1ٕ)وأبً سعٌد الخدري

 .(5ٖ2ٕ)، وحفصة(5ٖٕٙ)، وأم سلمة(5ٖٕ٘)، وعابشة (5ٖٕٗ)، وأبً أٌوب(5ٖٖٕ)والضحان

                                                             

 ..1ٙٔ/٘(:ص:21ٖ٘( أخرجه الطبري:)5ٔ2ٕ)
 .2ٙٔ/٘( تفسٌر الطبري: 5ٔ1ٕ)
 .12ٕ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 5ٔ5ٕ)
 .ٖٙٔ/ٕ( تفسٌر الماسمً: 5ٕٕٓ)
 .2ٖٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 5ٕٕٔ)
 .1ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٕٕٕ)
 .2ٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 5ٕٖٕ)
(فً المسؤلة خبلؾ عرٌض بٌن أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، لال ابن المسٌب: "كان أصحاب 5ٕٕٗ)

النبً ملسو هيلع هللا ىلص مختلفٌن فً الصبلة الوسطى هكذا وشبن بٌن أصابعه"، انظر: تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 
، ولذا كتب فٌها كل من الدمٌاطً والزبٌدي ٘٘ٔشؾ المؽطى فً تبٌٌن الصبلة الوسطى للدمٌاطً: ، كٖ٘ٙ/ٔ

 .2ٗٗ/ٓٔرسالة، وبلؽت األلوال فً تعٌٌنها فوق أربعٌن لوالً كما فً تاج العروس: 
، ، والكشؾ 1ٗٗ/ٕ(:ص2ٖٕٗ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)1ٙٔ/٘(:ص1ٖٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٕ٘)

، المحرر الوجٌز البن 5ٓٔ/ٖأ، سنن سعٌد ابن منصور: 2ٗٔ/ٔب، البسٌط للواحدي: 1ٖٔ/ًٔ: والبٌان للثعلب
 وؼٌرها.  ٘ٓٙ/ٔ، أحكام المرآن للجصاص: 2ٖٓ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٖٕٗ/ٕعطٌة: 

 .25ٔ/٘(:صٖٔٗ٘(، و)ٕٔٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٕٙ)
ب، البسٌط للواحدي:  1ٖٔ/ٔن للثعلبً: ، الكشؾ والبٌا2ٓٔ/٘(:ص 12ٖ٘( انظر تفسٌر الطبري)5ٕ2ٕ)
، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 2ٖٓ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 11ٕ/ٔأ، معالم التنزٌل للبؽوي: 2ٗٔ/ٔ
 وؼٌرها.  ٓٗ، كشؾ المؽطى فً تبٌٌن الصبلة الوسطى للدمٌاطً: 21ٔ/ٖ، المحلى البن حزم: ٖٕٗ/ٕ
 .2ٖٔ/٘(:ص5ٖٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕ1ٕ)
 .22ٔ/٘(:صٕٓٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (5ٕ5ٕ)
 .2ٙٔ/٘(:ص55ٖ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٖٕٓ)
 .25ٔ/٘(:ص2ٓٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٖٕٔ)
 .25ٔ/٘(:ص1ٓٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٖٕٕ)
 .25ٔ/٘(:ص5ٓٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٖٖٕ)
 .1ٔٔ/٘(:ص1ٔٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٖٕٗ)



، والذي (5ٖ5ٕ)، ولول أحمد(5ٖ1ٕ)وهذا المول هو الصحٌح من مذهب أبً حنٌفة   
 لصحة الحدٌث فٌه. (5ٕٗٓ)صار إلٌه معظم الشافعٌة

 .(5ٕٗٔ)لال الترمذي: "هو لول أكثر علماء الصحابة"   
 .(5ٖٕٗ): "هو لول جمهور التابعٌن"(5ٕٕٗ)لال الماوردي   
 .(5ٕٗٗ)البر: "هو لول أكثر أهل األثر" لال ابن عبد   
وابن  (5ٕٗٙ) (5ٕٗ٘) لال ابن حجر:" وبه لال من المالكٌة: ابن حبٌب   

، وٌإٌده أٌضاً ما روى مسلم عن البراء بن عازب: "نزل: }َحافِظُوا َعَلى (5ٗ5ٕ()5ٗ1ٕ)وابن عطٌة

                                                                                                                                                                               

 .2ٙٔ-2ٖٔ/٘(:ص52ٖ٘)-(5ٖٖ٘الطبري)( انظر: تفسٌر 5ٖٕ٘)
 .2ٙٔ/٘(:ص51ٖ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٖٕٙ)
 .21ٔ-22ٔ/٘(:صٕ٘ٓٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٖ2ٕ)
، 2ٖٕ/ٕأ، شرح السنة للبؽوي: 2ٗٔ/ٔب، البسٌط للواحدي: 1ٖٔ/ٔ( انظر: الكشؾ والبٌان للثعلبً: 5ٖ1ٕ)

، شرح 5ٖٖ/ٔ، نٌل األوطار للشوكانً: ٖٔٙ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 1ٓٔ/ٖالمحلى البن حزم: 
 ، وؼٌرها. 15ٕ/ٗ، التمهٌد البن عبد البر: ٔٗ/ٔ، المبسوط للسرخسً: 25ٔ/٘مسلم للنووي: 

، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 25ٔ/٘، شرح مسلم للنووي: 1ٓٔ/ٖ( انظر: المحلى البن حزم: 5ٖ5ٕ)
، 15ٕ/ٗ، التمهٌد البن عبد البر: 5ٖٖ/ٔوطار للشوكانً: ، نٌل األ1ٕٕ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٖٔٙ/ٔ

 وؼٌرها. 
، وابن كثٌر فً تفسٌره: 1ٓٔ-25ٔ/٘، والنووي فً شرحه لمسلم: 1/ٕ( كالماوردي فً الحاوي: 5ٕٗٓ)
، ونمله عنه الشوكانً فً نٌل األوطار: 25ٔ/٘، وابن المنذر فٌما نمله عنه النووي فً شرح مسلم: ٖ٘ٙ/ٔ
 ، وؼٌرهم. 5ٖٖ/ٔ
 . ٕٖٗ/ٔ( سنن الترمذي: 5ٕٗٔ)
( هو: أبو الحسن علً بن دمحم بن حبٌب البصري الماضً الشافعً، إمام عظٌم المدر، كان ٌوافك المعتزلة 5ٕٕٗ)

هـ له تصانٌؾ شهٌرة منها: ٓ٘ٗبالمول بالمدر، اشتؽل بالفمه والحدٌث والتفسٌر والسٌر واألصول. توفً عام: 
الكبٌر، واألحكام السلطانٌة، وأدب الدنٌا والدٌن. انظر: تارٌخ بؽداد النكت والعٌون فً التفسٌر، والحاوي 

، طبمات المفسرٌن ٖٗ/ٖٔ، البداٌة والنهاٌة البن كثٌر: 2ٕٙ/٘، طبمات الشافعٌة للسبكً: ٕٓٔ/ٕٔللخطٌب: 
 . 2ٕٗ/ٔللداودي: 

 . 2/ٕ( الحاوي الكبٌر: 5ٖٕٗ)
 . 15ٕ/ٗ( التمهٌد: 5ٕٗٗ)
( هو: أبو مروان عبد الملن بن حبٌب بن سلٌمان بن هارون المالكً السلمً األندلسً، من كبار المالكٌة، 5ٕٗ٘)

ً بالتارٌخ واألدب، توفً عام:  هـ، له مصنفات منها: تفسٌر الموطؤ والواضحة وأدب النساء. 1ٖٕكان عالما
، جذوة الممتبس البن ٕٓٔ/ٕٔ: ، سٌر أعبلم النببلء للذهبًٕٕٔ/ٗانظر: ترتٌب المدارن للماضً عٌاض: 

 . 1ٕٕفتوح الحمٌدي: 
، الجامع ألحكام ٖٔٙ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 15ٕ/ٗ( كما فً التمهٌد البن عبد البر: 5ٕٗٙ)

 . ٕٓٔ/ٖالمرآن للمرطبً: 
حد ( كذا نسب هنا ابن حجر البن العربً بؤن الصبلة الوسطى صبلة العصر؛ فإن لم ٌكن اطلع علٌه فً أ5ٗ2ٕ)

فإنه لال: )وإلٌه ذهب عبد الملن بن  ٕٓٔ/ٖكتبه فٌؽلب على ظنً أنه نسبه له بواسطة المرطبً فً جامعه: 
حبٌب، واختاره ابن العربً فً لبسه، وابن عطٌة فً تفسٌره...(، والذي جعل المرطبً ٌمول ذلن لول ابن 

ى صبلة العصر( وهذا نص[ لكنه ]ولحدٌث البخاري: )شؽلونا عن الصبلة الوسط 1ٖٔ/ٔالعربً فً المبس: 
)... وإنما ٌكون مؤزق اإلشكال بٌن الصبح والعصر، والصبح أكثر فضابل  ٕٖٓ/ٔعاد بعد ذلن ولال فً: 

، وهلل دره فما كان أرحب -رضً هللا عنه-منها... فموي بذلن كله أنها صبلة الصبح حسب ما ذهب إلٌه مالن
 أعلم(. على أن ابن العربً فً كتابه عارضة األحوذي: ذراعه فً النظر وأسرع حوصلته فً الوعً، وهللا

)وأما من لال  ٕٕٙ/ٔبعد أن ساق األلوال لال: )والصحٌح أنها مخفٌة(، ولال فً كتابه أحكام المرآن:  5ٕ٘/ٔ
إنها ؼٌر معٌنة فلتعارض األدلة وعدم الترجٌح، وهذا هو الصحٌح فإن هللا أخبؤها فً الصلوات الخمس كما خبؤ 

 المدر فً رمضان(.  لٌلة
( هو: أبو دمحم عبد الحك بن ؼالب بن عبد الرحمن بن عبد الرإوؾ الؽرناطً األندلسً إمام كبٌر، لاض 5ٗ1ٕ)

هـ، له مصنفات أشهرها: المحرر ٔٗ٘فمٌه، شٌخ المفسرٌن، عالم بالحدٌث والنحو واللؽة واألدب، توفً عام: 
، طبمات 2ٖٙ/ٔ، الصلة البن بشكوال: 12٘/5ٔذهبً: الوجٌز فً التفسٌر. انظر: سٌر أعبلم النببلء لل

 . ٕ٘ٙ/ٔالمفسرٌن للداودي: 
 . ٖٕ٘/ٕ( المحرر الوجٌز: 5ٗ5ٕ)



لََواِت وصبلة العصر{، فمرأناها ما شاء هللا، ثم نسخت فنزلت: }حَ  لََواِت الصَّ افِظُوا َعلَى الصَّ
[، فمال رجل: فهً إذن صبلة العصر، فمال: أخبرتن كٌؾ 1َٖٕوالصَّبلةِ اْلُوْسَطى{ ]البمرة:

 .(5ٕ٘ٔ) (5ٕ٘ٓ)نزلت"
، (5ٖٕ٘)، وأبً سعٌد الخدري(5ٕٕ٘)المول الثانً : أنها صبلة الظهر ، وهو لول زٌد بن ثابت 

 .(5ٕ٘٘)، وحفصة(5ٕ٘ٗ)وابن عمر
المؽرب، ألنها لٌست بؤللها وال بؤكثرها وال تمصر فً السفر ، المول الثالث : أنها صبلة 

 .(5ٕ٘ٙ)وأن رسول هللا ) ملسو هيلع هللا ىلص ( لم ٌإخرها عن ولتها ولم ٌعجلها. وهذا لول لبٌصة بن ذإٌب
، وأبً موسى (5٘2ٕ)المول الرابع : أنها صبلة الصبح ، وهو لول أنس بن مالن

، وعبٌد بن (5ٕٙٔ)، وأبً العالٌة(5ٕٙٓ)عبد هللا، وجابر بن (5٘5ٕ)، وأبً أمامة(5٘1ٕ)األشعري
،وهو احد لولً ابن (5ٕٙٙ)، والربٌع(5ٕٙ٘)، عكرمة(5ٕٙٗ)، وعطاء(5ٖٕٙ)، مجاهد(5ٕٕٙ)عمٌر
 .(5ٙ1ٕ)، وابن عمر(5ٙ2ٕ)عباس
واحتجوا بؤنه " ال صبلة مكتوبة من الصلوات الخمس فٌها لنوت سوى صبلة    

 .(5ٙ5ٕ)الصبح ، فعلم بذلن أنها هً دون ؼٌرها"
أنها إحدى الصلوات الخمس وال تعرؾ بعٌنها ، لٌكون أبعث لهم على المول الخامس : 

 .(52ٕٕ)، والربٌع ابن خثٌم(52ٕٔ)، وابن المسٌب(52ٕٓ)المحافظة على جمٌعها ، وهذا لول نافع
 المول السادس : أن الصبلة الوسطى: صبلة الجمعة خاصة .

 المول السابع : أن الصبلة الوسطى صبلة الجماعة من جمٌع الصلوات.
 المول الثامن: صبلة الجمعة؛ ألنها خصت بالجمع لها والخطبة فٌها وجعلت عٌدا. 

المول التاسع: أنها الصلوات الخمس بجملتها؛ والمعنى: حافظوا علٌهن كلهن، ألن لوله 
َلَواِت{؛ ٌعم الفرض والنفل ثم خص الفرض بالذكر. وهو لول  تعالى: }َحافِظُواْ َعلَى الصَّ

 ونافع عنه. ة فً رواٌ (52ٖٕ)عبدهللا

                                                             

 ، ولفظ مسلم: )نزلت(. ٖٓٙرلم:  1ٖٗ/ٔ( صحٌح مسلم: 5ٕ٘ٓ)
 .ٗٗ/1(انظر: الفتح: 5ٕ٘ٔ)
 .ٕٕٓ-55ٔ(:صٓ٘ٗ٘)-(ٙٗٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٕ٘)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/٘(:صٔ٘ٗ٘الطبري)( انظر: تفسٌر 5ٖٕ٘)
 .ٕٗٓ-ٕٔٓ/٘(:ص2٘ٗ٘)-(٘٘ٗ٘(، و)ٔ٘ٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕ٘ٗ)
 .ٕ٘ٓ/٘(:ص1٘ٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕ٘٘)
 .ٕٗٔ/٘(:ص2ٔٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕ٘ٙ)
 .1ٗٗ/ٕ(:ص2ٖٕٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5٘2ٕ)
 . وهو عبدهللا بن لٌس.5ٕٔ/٘(:ص1ٓٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5٘1ٕ)
 .1ٗٗ/ٕ(:ص2ٖٕٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5٘5ٕ)
 .5ٕٔ/٘(:ص1ٖٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٙٓ)
 .1ٗٗ/ٕ(:ص2ٖٕٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٕٙٔ)
 .1ٗٗ/ٕ(:ص2ٖٕٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٕٕٙ)
 .5ٕٔ/٘(:ص12ٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٖٕٙ)
 .5ٕٔ/٘(:ص1ٗٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٙٗ)
 .5ٕٔ/٘(:ص1٘ٗ٘الطبري)( انظر: تفسٌر 5ٕٙ٘)
 .5ٕٔ/٘(:ص15ٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٙٙ)
 .1ٗٗ/ٕ(:ص2ٖٕٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٙ2ٕ)
 .1ٗٗ/ٕ(:ص2ٖٕٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٙ1ٕ)
 .ٕٕٓ/٘( تفسٌر الطبري: 5ٙ5ٕ)
 .ٕٕٓ/٘(:ص5ٓٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)52ٕٓ)
 .ٕٕٔ/٘(:ص5ٕٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)52ٕٔ)
 .ٕٕٓ/٘(:ص5ٔٗ٘تفسٌر الطبري)( انظر: 52ٕٕ)
 .1ٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:52ٖٕ)



للت: وجل هذه األلوال ضعٌفة ال ٌعول علٌها، لعدم وجود النص الصحٌح الذي ٌسندها،   
 وألواها لوالن:

 .(52ٕٗ)األول: أنها العصر، وهو لول الجمهور
الثانً: أنها الفجر، وهو لول جماعة من الصحابة، والتابعٌن، ومذهب مالن ولول الشافعً 

 . (52ٕ٘)وبعض أصحابه
 :(52ٕٙ)ها بالوسطى ثبلثة أوجه وفً تسمٌت  
 أحدها : ألنها أوسط الصلوات الخمس محبلً ، ألنها بٌن صبلتً لٌل وصبلتً نهار . 

 والثانً : ألنها أوسط الصبلة عدداً ، ألن أكثرهن أربع وأللهن ركعتان .
والثالث : ألنها أفضل الصلوات ووسط الشًء ووسطاه أفضله ، وتكون الُوْسَطى بمعنى 

 الفُْضلَى .
لال ابن حجر: "و)األوسط(: األعدل من كل شًء، ولٌس المراد به التوسط بٌن   

، (522ٕ)الشٌبٌن؛ ألن فُعلى معناها: التفضٌل، وال ٌنبنً للتفضٌل إال ما ٌمبل الزٌادة والنمص

                                                             

، ٕٕٔ/٘(وهو الذي اختاره سوى من ذكر من المصنفٌن فً المعانً والتفسٌر: ابن جرٌر فً جامع البٌان: 52ٕٗ)
، وابن لتٌبة فً تفسٌر ؼرٌب 1ٖٕ/ٔ، والنحاس فً معانً المرآن: ٕٖٓ/ٔوالزجاج فً معانً المرآن وإعرابه: 

، وأبو السعود فً ٕٙٔ/ٔ، والبٌضاوي فً أنوار التنزٌل: 2ٖٙ/ٔ، والزمخشري فً الكشاؾ: 5ٔلمرآن: ا
-، وؼٌرهم. وعمدة هذا المول األحادٌث الصحٌحة الصرٌحة، ومنها: حدٌث علًٖٕ٘/ٔإرشاد العمل السلٌم: 

نبً ملسو هيلع هللا ىلص لال ٌوم أن ال 2ٕٙرلم:  ٖٙٗ/ٔ، ومسلم: ٖٖ٘ٗرلم:  ٖٗ/1: -فتح-عند البخاري-رضً هللا عنه
-الخندق: )حبسونا عن صبلة الوسطى حتى ؼابت الشمس، مؤل هللا لبورهم وبٌوتهم ناراً(، وحدٌث ابن مسعود

لال: )حبس المشركون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن صبلة العصر حتى  1ٕٙرلم:  2ٖٗ/ٔعند مسلم: -رضً هللا عنه
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )شؽلونا عن الصبلة الوسطى صبلة العصر(. وٌشكل علٌه ما  احمرت الشمس أو اصفرت، فمال

رلم:  ٖٖٗ/2ٔ: -تحمٌك شاكر والزٌن-، وأحمد فً المسندٕ٘رلم:  5ٖٔ-1ٖٔ/ٔأخرجه مالن فً الموطؤ: 
ذي ، والترمٓٔٗرلم:  12ٕ/ٔ، وأبو داود فً سننه: 5ٕٙرلم:  1ٖٗ-2ٖٗ/ٔ، ومسلم فً صحٌحه: 5ٕٖٕٗ

وؼٌرهم عن أبً ٌونس مولى عابشة  ٖٕٙ/ٔ، والنسابً فً سننه الصؽرى: 51ٕٔرلم:  2ٕٔ/٘فً جامعه: 
لََواِت  ً ولالت: إذا بلؽت هذه اآلٌة فآذنً: ﴿َحافِظُوا َعلَى الصَّ أنه لال: "أمرتنً عابشة أن أكتب لها مصحفا

: ﴿َحا ًّ لََواِت َوالصَّبلةِ اْلُوْسَطى﴾ وصبلة العصر َوالصَّبلةِ اْلُوْسَطى﴾ فلما ِبلؽتها آذنتها فؤملت عل فِظُوا َعَلى الصَّ
ِ لَانِتٌَِن﴾ لالت عابشة: سمعتها من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وذلن بإثبات الواو فً )وصبلة العصر( والواو  ﴿َولُوُموا ّلِلَّ

جاب عنها كثٌر من أهل عاطفة، والعطؾ ٌمتضً المؽاٌرة فتكون صبلة العصر ؼٌر الصبلة الوسطى. ولد أ
العلم بؤجوبة مختلفة، فمنهم من رده بزعمه أن المراءة الشاذة ال توجب علماً وال عمبلً كابن العربً فً المبس: 

، والصحٌح أنها متى صحت فإن لها حكم خبر اآلحاد فبل تثبت بها المراءة ولكن ٌثبت بها الحكم. وأجاب 5ٖٔ/ٔ
، ٖٕٔ/ٖ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 21ٔ-2٘ٔ/ٖى: آخرون بؽٌر ذلن كابن حزم فً المحل

، وفتح 55ٖ/ٔ، والشوكانً فً نٌل األوطار: 52-5ٖوالدمٌاطً فً كشؾ المؽطى فً تبٌٌن الصبلة الوسطى: 
، وؼٌرهم. وأوجز الموم عبارة مع الوفاء بالممصود ابن ٘٘-ٗ٘/ٕ، وصدٌك خان فً فتح البٌان: 1ٕٖ/ٔالمدٌر: 

إذ ذكر حجج من لال بؤن الصبلة الوسطى ؼٌر العصر ومنها حدٌث عابشة هذا ثم لال:  ٘ٗ/1تح: حجر فً الف
"فتمسن لوم بؤن العطؾ ٌمتضً المؽاٌرة فتكون صبلة العصر ؼٌر الوسطى. وأجٌب بؤن حدٌث علً ومن 

العصر(  وافمه أصح إسناداً وأصرح، وبؤن حدٌث عابشة لد عورض برواٌة عروة أنه كان فً مصحفها: )وهً
فٌحتمل أن تكون الواو زابدة، وٌإٌده ما رواه أبو عبٌد بإسناد صحٌحع عن أبً بن كعب أنه كان ٌمرإها: 
)حافظوا على الصلوات والصبلة الوسطى صبلة العصر( بؽٌر واو، أو هً عاطفة لكن عطؾ صفة ال عطؾ 

ذلن ما فً حدٌث البراء أنها نزلت  ذات، وبؤن لوله: )والصبلة الوسطى والعصر( لم ٌمرأ بها أحد، ولعل أصل
ً بدلها والصبلة الوسطى، فجمع الراوي بٌنهما، ومع وجود االحتمال ال ٌنهض  أوالً والعصر ثم نزلت ثانٌا

 االستدالل، فكٌؾ ٌكون ممدماً على النص الصرٌح بؤنها صبلة العصر". 
، المبس 25ٔ/٘شرح مسلم للنووي:  ،ٖٕ٘/ٕ، شرح السنة للبؽوي: 1ٕٗ/ٗ(انظر: التمهٌد البن عبد البر: 52ٕ٘)

وؼٌرها. وهذا المول مع صحته عن عدد  ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٕٖٓ/ٔالبن العربً: 
من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فبل تَُماَوم بمولهم النصوص النبوٌة الصحٌحة الصرٌحة التً إذا أشرق نورها ؼاب ما 

، تفسٌر 5-1/ٕ، الحاوي للماوردي: 1ٓٔ/٘، شرح مسلم للنووي: ٘٘ٔؾ المؽطى للدمٌاطً: سواها، انظر: كش
كبلهما للشوكانً، فتح البٌان  1ٖٔ/ٔ، وفتح المدٌر: 5ٖٙ/ٔ، نٌل األوطار: ٖ٘ٙ/ٔالمرآن العظٌم البن كثٌر: 

 وؼٌرها. ٙ٘/ٕلصدٌك خان: 
 .5ٖٓ/ٔ( النكت والعٌون: 52ٕٙ)



والوسط: بمعنى الخٌار، والعدل ٌمبلهما؛ بخبلؾ المتوسط فبل ٌمبلهما؛ فبل ٌنبنً منه أفعل 
 .(525ٕ)(521ٕ)لتفضٌ
ِ لَاِنتٌَِن{]البمرة:   [، أي "لوموا هلل فً صبلتكم 1ٖٕلوله تعالى:} }َولُوُمواْ ّللَّ

 .(51ٕٓ)خاشعٌن"
لال السعدي: ": ذلٌلٌن خاشعٌن، ففٌه األمر بالمٌام والمنوت والنهً عن الكبلم، واألمر   

 .(51ٕٔ)بالخشوع، هذا مع األمن والطمؤنٌنة"
ِ  ولد تعددت عبارات أهل التفسٌر   فً معنى )المنوت( فً لوله تعالى:}َولُوُموا ّلِلَّ

 :(51ٕٕ)[، على ألوال1ٖٕلَانِتٌَِن{]البمرة:
، (51ٕ٘)، والحسن والشعبً(51ٕٗ)، ومجاهد(51ٖٕ)أحدها : ٌعنً مطٌعٌن، لاله ابن عباس

، (515ٕ)، وسعٌد بن عبدالعزٌز(511ٕ)، وسعٌد بن جبٌر(512ٕ)، وعطاء(51ٕٙ)وجابر بن زٌد
، (55ٕٗ)،ومماتل بن حٌان(55ٖٕ)وعكرمة ، (55ٕٕ)، وعطٌة(55ٕٔ)، ولتادة(55ٕٓ)والضحان
 . (55ٕ٘)وطاووس

، (55ٕٙ)والثانً : ساكتٌن عما نهاكم هللا أن تتكلموا به فً صبلتكم ، وهو لول ابن مسعود
 .(ٖٓٓٓ)، وابن زٌد(555ٕ)، والسدي(551ٕ()552ٕ)وزٌد بن أرلم

                                                                                                                                                                               

، 2ٕٙ/ٖو:  1ٕٙ/ٖ، وأوضح المسالن البن هشام: ٗ٘ٔ/ٕو:  2ٗٔ/ٕ( انظر: شرح ابن عمٌل: 522ٕ)
 . 5ٗوالتطبٌك الصرفً للراجحً: 

، ٕٓٗ/ٕ، والبحر المحٌط ألبً حٌان: 15٘/ٔ( انظر نحو من هذا الكبلم فً: الدر المصون للسمٌن: 521ٕ)
فٌه اختبلؾ  . واألمرٕ٘/ٕ، وصدٌك خان فً فتح البٌان: 1ٖٓ/ٔولد ذهب إلى ذلن الشوكانً فً فتح المدٌر: 

إذ لال: )وهل سمٌت الوسطى لكونها بٌن شٌبٌن من وسط فبلن ٌَِسط  ٕٓٗ/ٕكما أبان ذلن أبو حٌان فً البحر: 
إذا كان وسطاً بٌن شٌبٌن، أو من وسط لومه إذ فضلهم، فٌه لوالن...(، ولد ذهب إلى المول األول ابن جرٌر فً 

، كما أجاز 5ٔ، وابن لتٌبة فً تفسٌر ؼرٌب المرآن: 1ٖٕ/ٔ، والنحاس فً معانً المرآن: 2ٕٕ/٘جامع البٌان: 
، وأبو السعود فً إرشاد ٕٙٔ/ٔ، والبٌضاوي فً أنوار التنزٌل: 2ٖٙ/ٔاألمرٌن الزمخشري فً الكشاؾ: 

 . ٖٕ٘/ٔالعمل السلٌم: 
 .ٖٗ/1(الفتح: 525ٕ)
 .1ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 51ٕٓ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 51ٕٔ)
، ٖٕٙ-1ٕٕ/٘، تفسٌر الطبري: 1ٙٗ-1ٙٓ/ٕ: -المسم الثانً من سورة البمرة-حاتم(انظر: تفسٌر ابن أبً 51ٕٕ)

، ٖٓٔ-5ٖٓ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٙأ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 2ٗٔ/ٔالبسٌط للواحدي: 
 ، وؼٌرها.ٕٕٗ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 1ٕٗ/ٔزاد المسٌر البن الجوزي: 

 .5ٕٕ/٘(:ص1ٓ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)51ٖٕ)
 .ٖٕٓ/٘(:صٕٔ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)51ٕٗ)
 .1ٕٕ/٘(:ص51ٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)51ٕ٘)
 .1ٕٕ/٘(:صٓٓ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)51ٕٙ)
 .1ٕٕ/٘(:صٔٓ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)512ٕ)
 .1ٕٕ/٘(:صٕٓ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)511ٕ)
 .ٖٕٔ/٘(:ص5ٔ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)515ٕ)
 .5ٕٕ/٘(:صٗٓٗ٘ي)( انظر: تفسٌر الطبر55ٕٓ)
 .ٖٕٓ/٘(:صٗٔ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)55ٕٔ)
 .ٖٕٔ-ٖٕٓ/٘(:ص٘ٔ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)55ٕٕ)
 .5ٕٕ/٘(:صٗٓٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)55ٖٕ)
 .5ٗٗ/ٕ(:ص21ٖٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)55ٕٗ)
 .ٖٕٔ/٘(:صٕٓ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)55ٕ٘)
 .ٕٖٕ-ٖٕٔ/٘(:صٕٕ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)55ٕٙ)
( هو: أبو عمر أو أبو عامر زٌد بن أرلم بن زٌد بن لٌس بن النعمان األنصاري الخزرجً، صحابً 552ٕ)

شهد مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص سبعة عشر ؼزوة، استصؽر ٌوم أحد وأول مشاهده الخندق، وأنزل هللا فً تصدٌمه سورة 
، أسد الؽابة البن األثٌر: 5ٓٔ/ٕبد البر: هـ. انظر: االستٌعاب البن ع1ٙهـ، ولٌل: ٙٙالمنافمٌن. توفً عام: 

 . ٕٗ٘/ٔ، اإلصابة البن حجر: ٘ٙٔ/ٖ، سٌر أعبلم النببلء للذهبً: ٕٖٗ/ٕ



، والربٌع بن (ٖٔٓٓ)والثالث : خاشعٌن ، نهٌؤ عن العبث والتفلت ، وهو لول مجاهد
 . (ٕٖٓٓ)أنس

 . (ٖٖٓٓ)والرابع : داعٌن ، وهو مروي عن ابن عباس
 ، أٌضاً.(ٖٗٓٓ)والخامس : طول المٌام فً الصبلة ، وهو لول مجاهد

وإذا دلمنا النظر فً األلوال السابمة نرى بؤنه ال تعارض بٌنها، ألن أصل المنوت فً   
، (2ٖٓٓ)، وابن لتٌبة (ٖٙٓٓ)، وابن سٌدة وابن منظور (ٖ٘ٓٓ)اللؽة الطاعة كما أفاد ذلن ابن فارس

ِ لانِتٌِن( لول  والطبري ، والذي لال: "وأولى هذه األلوال بالصواب فً تؤوٌل لوله: )ولُوُموا ّلِلَّ
من لال: تؤوٌله: مطٌعٌن، وذلن أن أصل المنوت الطاعة، ولد تكون الطاعة هلل فً الصبلة 

لخشوع وخفض الجناح وإطالة بالسكوت عما نهاه عنه من الكبلم فٌها... ولد تكون الطاعة فٌها با
المٌام وبالدعاء ألن كل ذلن ؼٌر خارج من أحد معنٌٌن: من أن ٌكون مما أُِمر به المصلً أو 

 . (1ٖٓٓ)مما ندب إلٌه، والعبد بكل ذلن هلل مطٌع وهو لربه فٌه لانت"
، وعلٌه ٌجوز أٌضاً أن ٌسمى (5ٖٓٓ)ولٌل: إن أصل المنوت فً اللؽة الدوام على الشًء  
طاعة لانتاً، وكذلن من أطال المٌام والمراءة والدعاء فً الصبلة أو أطال الخشوع مدٌم ال

 .(ٖٓٔٓ)والسكوت كل هإالء فاعلو المنوت
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: وجوب المحافظة على الصلوات؛ لموله تعالى: } حافظوا على  - ٔ
 الصلوات {؛ واألصل فً األمر الوجوب.

 المحافظة علٌها؟فإن لٌل: إن النوافل ال تجب 
فالجواب أنه ال مانع من استعمال المشترن فً معنٌٌه؛ فتكون المحافظة على الفرابض 

 واجبة؛ وعلى النوافل سنة.

                                                                                                                                                                               

، والحدٌث رواه ٖٕٔ/٘(:صٕٗ٘٘، وتفسٌر الطبري)5ٗٗ/ٕ(:ص22ٖٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)551ٕ)
لنتكلم فً الصبلة على عهد ، ونصه: "إن كنا 5ٖ٘رلم:  1ٖٖ/ٔ، ومسلم: ٕٓٓرلم:  11/ٖ: -فتح-البخاري

لََواِت{ اآلٌة، فؤمرنا بالسكوت".  النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ٌكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: }َحافِظُوا َعلَى الصَّ
 [. 5ٓ/ٖظاهر فً أن المراد بالمنوت: السكوت". ]الفتح:   لال ابن حجر: " وحدٌث زٌد بن أرلم  
 .ٖٕٔ/٘:ص(ٕٔ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)555ٕ)
، والنكت والعٌون ٖٕٗ-ٖٕٔ/٘(ذهب إلى أن المنوت فً اآلٌة السكوت، انظر:  تفسٌر الطبري: ٖٓٓٓ)

، وأبو حٌان فً البحر المحٌط: 2ٕٕ/ٔ. واختاره من المفسرٌن ابن العربً فً أحكام المرآن: ٖٓٔ/ٔللماوردي: 
، وصدٌك خان فً 1ٖٗ/ٔح المدٌر: ، والشوكانً فً فتٕٗٔ/ٖ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: ٕٕٗ/ٔ

 وذلن لحدٌث زٌد بن أرلم المذكور لبل. 2٘-ٙ٘/ٔفتح البٌان: 
 .ٖٕ٘-ٖٕٗ/٘(:صٖٔ٘٘)-(1ٕ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔٓٓ)
 .ٖٕ٘/٘(:صٕٖ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٖٓٓ)
 .ٖٕ٘/٘(:ص ٖٖ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٖٓٓ)
 .5ٗٗ/ٕ(:ص1ٖٕٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٗٓٓ)
 .ٖٔ/٘عجم مماٌٌس اللؽة (مٖ٘ٓٓ)
 .2ٗ1ٖ/٘(اللسان: ٖٙٓٓ)
 .ٕ٘ٗ( تؤوٌل مشكل المرآن: 2ٖٓٓ)
 .ٖٕٙ/٘( انظر تفسٌره: 1ٖٓٓ)
 [:ٖٓٔ/ٔ(واختلؾ فً أصل )المنوت(، على ثبلثة أوجه]انظر:  النكت والعٌون: 5ٖٓٓ)

 أحدها : أن أصله الدوام على أمر واحد .
 والثانً : أصله الطاعة .
 والثالث : أصله الدعاء .

، الجامع ألحكام المرآن ٕٖٔ/ٔ، أحكام المرآن إللكٌا الهراس: ٘ٓٙ/ٔ(انظر: أحكام المرآن للجصاص: ٖٓٔٓ)
، ولال الرازي فً مفاتٌح 2٘-ٙ٘/ٔ، فتح البٌان لصدٌك خان: 1ٖٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٕٗٔ/ٖللمرطبً: 
 "هو اختٌار علً بن عٌسى". ٘ٙٔ/ٙالؽٌب: 



ومنها: فضٌلة صبلة العصر؛ ألن هللا خصها بالذكر بعد التعمٌم؛ وهً أفضل الصبلتٌن  - ٕ
من » فضلهما فً أحادٌث؛ منها لوله )ص(: العصر، والفجر؛ ولد بٌن النبً ملسو هيلع هللا ىلص -المفضلتٌن 

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا الممر ال »، ولوله )ص(: (ٔ)«صلى البردٌن دخل الجنة
تضامون فً رإٌته؛ فإن استطعتم أن ال تؽلبوا على صبلة لبل طلوع الشمس ولبل ؼروبها 

 .(ٕ)«فافعلوا
 هلل {.ومنها: وجوب المٌام؛ لموله تعالى: } ولوموا  - ٖ
 ومنها: وجوب اإلخبلص هلل؛ لموله تعالى: } هلل {. - ٗ
ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان إذا تعبد هلل أن ٌستشعر أمر هللا؛ ألنه أبلػ فً االمتثال،  - ٘

والطاعة؛ وكذلن ٌنبؽً أن ٌستحضر أنه متؤٍس برسول هللا )ص( كؤنما ٌشاهده رأي عٌن؛ لمول 
 فتتم له المتابعة. - (ٖ)«ا كما رأٌتمونً أصلًصلو»النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
ومنها: األمر بالمنوت هلل عّز وجّل؛ وهو خشوع الملب الذي ٌظهر منه سكون  - ٙ

 الجوارح؛ لموله تعالى: } لانتٌن {.
بناًء على سبب النزول؛ وهو أنهم كانوا ٌتكلمون فً  -ومنها: تحرٌم الكبلم فً الصبلة  - 2

 آلٌة؛ فؤمروا بالسكوت، ونهوا عن الكبلم.الصبلة حتى نزلت هذه ا
 ومنها: وجوب المٌام فً الصبلة؛ وٌستثنً من ذلن: - 1
صبلة النافلة؛ لداللة السنة على جوازها من لاعد؛ هذا إذا جعلنا لوله تعالى: } الصلوات  -أ 

 { عامة؛ وأما إذا جعلناها خاصة بالفرابض فبل استثناء.
ً الخابؾ، مث -ب  ل أن ٌصلً خلؾ الجدار إن لام علم به عدوه فمال علٌه؛ وٌستثنً أٌضا

 وإن صلى جالساً َسِلم.
 [ .ٙٔوٌستثنً أٌضاً العاجز؛ لموله تعالى: }فاتموا هللا ما استطعتم{ ]التؽابن:  -ج 

وٌستثنً أٌضاً المؤموم المادر على المٌام إذا صلى إمامه العاجز عنه لاعداً من أول  -د 
؛ أما إذا طرأ (ٗ)«إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون» فً اإلمام: صبلته ؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص

علٌه العجز فً أثناء الصبلة فإن المؤمومٌن ٌتمونها لٌاماً؛ لمصة صبلة أبً بكر بالناس، حٌث 
ً ابتدأ بهم الصبلة لابماً؛ فلما حضر النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً أثناء الصبلة صلى جالساً،   .(٘)وأتموا خلفه لٌاما

 المرآن
َ َكَما َعل َمكُْم َما لَْم تَكُونُوا تَْعلَ  ُموَن }فَِإْن ِخْفتُْم فَِرَجااًل أَْو ُرْكبَانًا فَِإذَا أَِمْنتُْم فَاْذكُُروا ّللا 

 [2ٖٕ({ ]البمرة : 2ٖٕ)
 التفسٌر: 

هٌبة تستطٌعونها فإن خفتم من عدو لكم فصلوا صبلة الخوؾ ماشٌن، أو راكبٌن، على أي 
ولو باإلٌماء، أو إلى ؼٌر جهة المبلة، فإذا زال خوفكم فصلُّوا صبلة األمن، واذكروا هللا فٌها، 
وال تنمصوها عن هٌبتها األصلٌة، واشكروا له على ما علَّمكم من أمور العبادات واألحكام ما لم 

 تكونوا على علم به.

                                                             
، وأخرجه 2ٗ٘: فضل صبلة الفجر، حدٌث رلم ٕٙ، كتاب موالٌت الصبلة، باب 2ٗأخرجه البخاري ص (ٔ)

: فضل صبلتً الصبح والعصر والمحافظة علٌهما، 2ٖ، كتاب المساجد ومواضع الصبلة، باب 22ٙمسلم ص
 .ٖ٘ٙ[ ٕ٘ٔ] 1ٖٗحدٌث رلم 

، وأخرجه ٗ٘٘العصر، حدٌث رلم  : فضل صبلةٙٔ: كتاب موالٌت الصبلة، باب ٘ٗأخرجه البخاري ص (ٕ)
: فضل صبلتً الصبح والعصر والمحافظة علٌهما، 2ٖ، كتاب المساجد ومواضع الصبلة، باب 22ٙمسلم ص
 .ٖٖٙ[ ٕٔٔ] ٖٗٗٔحدٌث رلم 

 .ٖٔٙ، األذان للمسافرٌن إذا كانوا جماعة...، حدٌث رلم 1ٔ، كتاب األذان، باب ٔ٘أخرجه البخاري ص (ٖ)
، وأخرجه مسلم 15ٙ، إنما جعل اإلمام لٌإتم به، حدٌث رلم ٔ٘، كتاب األذان، باب ٘٘أخرجه البخاري ص (ٗ)
 .ٕٔٗ[ 1ٕ] 5ٕٙ: ابتمام المؤموم باإلمام، حدٌث رلم 5ٔ، كتاب الصبلة، باب 2ٖٗص

؛ وأخرجه 12ٙ: إنما جعل اإلمام لٌإتم به، حدٌث رلم ٔ٘، كتاب األذان، باب ٘٘راجع صحٌح البخاري ص (٘)
 .1ٔٗ[ 5ٓ] 5ٖٙ: استخبلؾ اإلمام...، حدٌث رلم ٕٔكتاب الصبلة، باب  ،2ٗٗمسلم ص



[، " أي: فإِذا كنتم فً خوٍؾ من عدٍو أو 1ٖٕلوله تعالى:}فَإِْن ِخْفتُْم{]البمرة:   
 .(ٖٔٔٓ)ؼٌره"
لال السعدي: " لم ٌذكر ما ٌخاؾ منه لٌشمل الخوؾ من كافر وظالم وسبع،    

 .(ٕٖٔٓ)وؼٌر ذلن من أنواع المخاوؾ، أي: إن خفتم بصبلتكم على تلن الصفة"
ماشٌن على األلدام [، أي:" فصلوا 1ٖٕلوله تعالى:}فَِرَجااًل أَْو ُرْكبَاًنا{]البمرة:   

 .(ٖٖٔٓ)أو راكبٌن على الدواب"
لال السعدي: " أي: ماشٌن على ألدامكم أو على الخٌل واإلبل وؼٌرها، وٌلزم    

على ذلن أن ٌكونوا مستمبلً المبلة وؼٌر مستمبلٌها، وفً هذا زٌادة التؤكٌد على المحافظة على 
والشروط، وأنه ال ٌجوز تؤخٌرها عن ولتها حٌث أمر بذلن ولو مع اإلخبلل بكثٌر من األركان 

ولتها ولو فً هذه الحالة الشدٌدة، فصبلتها على تلن الصورة أحسن وأفضل بل أوجب من 
 .(ٖٗٔٓ)صبلتها مطمبنا خارج الولت"

لال المرطبً: " والرجال جمع راجل أو رجل من لولهم : رجل اإلنسان ٌرجل    
"بضم الجٌم" وهً لؽة  -وراجل ورجل  رجبل إذا عدم المركوب ومشى على لدمٌه ، فهو رجل

 .(ٖ٘ٔٓ)أهل الحجاز"
 :(ٖٙٔٓ)واختلؾ فً لدر صبلته على ثبلثة ألوال   

، (5ٖٔٓ)،  والربٌع(1ٖٔٓ)، والزهري(2ٖٔٓ)أحدها: أنها على عددها تَُصلَّى ركعتٌن. لاله إبراهٌم
 .(ٕٖٓٓ)وهو لول الجمهور

، (ٕٕٖٓ)، والحكم(ٕٖٔٓ)والثانً:أن تَُصلَّى ركعة واحدة إذا كان خابفاً. وهذا لول الحسن
 .(ٕٖ٘ٓ)، وجابر(ٕٖٗٓ)، وحماد(ٖٕٖٓ)ولتادة

فً أحد  (2ٕٖٓ)، والحسن(ٕٖٙٓ)والثالث: إن استطاع صلى ركعتٌن وإال فواحدة. لاله لتادة

 لولٌهما.
واختلفوا فً وجوب اإِلعادة علٌه بعد أمنه ، فذهب أهل الحجاز إلى سموط    

اإِلعادة عنه لعذره، وذهب أهل العراق إلى وجوب اإِلعادة علٌه ألن مشٌه فٌها عمل لٌس منها 
(ٖٕٓ1). 

ا لَْم تَكُونُوا     َ َكَما َعلََّمكُم مَّ لوله تعالى:}فَإِذَا أَِمنتُم فَاْذكُُروا َّللاَّ
[،" أي: فإِذا زال الخوؾ وجاء األمن، فؤلٌموا الصبلة مستوفٌة لجمٌع 5َٖٕن{]البمرة:تَْعلَُمو

 .(5ٕٖٓ)األركان كما أمركم هللا وعلى الوجه الذي شرعه لكم"
                                                             

 .5ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔٔٓ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕٖٔٓ)
 .5ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٖٔٓ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖٗٔٓ)
 .ٕٕٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖ٘ٔٓ)
 .ٖٓٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖٙٔٓ)
 .5ٖٕ-1ٖٕ/٘(:ص1ٖ٘٘)-(ٖ٘٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)2ٖٔٓ)
 .ٕٔٗ/٘(:ص5ٗ٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٔٓ)
 .ٕٔٗ/٘(:صٓ٘٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)5ٖٔٓ)
 .ٖٓٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕٖٓٓ)
 .ٕٕٗ/٘(:صٗ٘٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٖٔٓ)
 .ٕٕٗ/٘(:ص2٘٘٘)-(ٗ٘٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕٖٓ)
 .ٕٕٗ/٘(:ص2٘٘٘)-(ٗ٘٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕٖٓ)
 .ٕٕٗ/٘(:ص2٘٘٘)-(ٗ٘٘٘تفسٌر الطبري)( انظر: ٕٖٗٓ)
 .ٖٕٗ/٘(:صٖٙ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٖ٘ٓ)
 .ٕٔٗ/٘(:صٕ٘٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٖٙٓ)
 .ٕٕٗ/٘(:صٖ٘٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)2ٕٖٓ)
 .ٖٓٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 1ٕٖٓ)



 .(ٖٖٓٓ)لال مجاهد:"خرجتم من دار السفر إلى دار اإللامة"   
 .(ٕٖٖٓ)، صلوا كما علمكم"(ٖٖٔٓ)لال مماتل بن حٌان:" فإذا أمنتم من العدو"   
   "}َ لال السعدي: " أي: زال الخوؾ عنكم، }فَاْذكُُروا َّللاَّ

(ٖٖٖٓ). 
ا لَْم تَكُونُوا     َ َكَما َعلََّمكُم مَّ وذكر أهل العلم فً لوله تعالى:}فَإِذَا أَِمنتُم فَاْذكُُروا َّللاَّ

 : (ٖٖٗٓ)[، تؤوٌبلن5ٖٕتَْعلَُموَن{]البمرة:
 أحدهما : معناه فإذا أمنتم فصلّوا كما علّمكم.

إذا جاء الخوؾ  -لال ابن زٌد :"فإذا أمنتم فصلوا الصبلة كما افترض هللا علٌكم    
 .(ٖٖ٘ٓ)كانت لهم رخصة"

 .(ٖٖٙٓ)لال المرطبً: " أي ارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام األركان"   
[ ٖٓٔلال الصابونً: " وهذه كموله: }فَإِذَا اطمؤننتم فَؤَلٌُِمواْ الصبلة{ ]النساء:    

اآلٌة ٌراد به الصبلة الكاملة المستوفٌة لؤلركان، لال الزمخشري: المعنى اذكروه والذكُر فً 
 .(2ٖٖٓ)بالعبادة كام أحسن إِلٌكم بما علمكم من الشرابع وكٌؾ تصلون فً حال الخوؾ واألمن"

لال السعدي: " وهذا ٌشمل جمٌع أنواع الذكر ومنه الصبلة على كمالها    
 .(1ٖٖٓ)وتمامها"

كروه بالثناء علٌه والحمد له ، كما علمكم من أمر دٌنكم ما لم تكونوا والثانً : ٌرٌد فاذ
 تعلمون.

لال ابن عباس:" ٌعنً: كما علمكم أن ٌصلً الراكب على دابته، والراجل على 
 .(5ٖٖٓ)رجلٌه"

لال المرطبً: "ولٌل : معناه اشكروه على هذه النعمة فً تعلٌمكم هذه الصبلة    
 .(ٖٓٗٓ)تفتكم صبلة من الصلوات وهو الذي لم تكونوا تعلمونه"التً ولع بها اإلجزاء ؛ ولم 

 الفوابد:
تعالى: } فإن  ومن فوابد اآلٌة: سعة رحمة هللا عّز وجّل، وأن هذا الدٌن ٌسر؛ لموله - ٔ

 خفتم فرجاالً أو ركباناً {؛ ألن هذا من التٌسٌر على العباد.
لموله تعالى: } فرجاالً {؛ ألن ومنها: جواز الحركة الكثٌرة فً الصبلة للضرورة؛  - ٕ
 ٌتحرن حركة كثٌرة. -وهو الماشً  -الراجل 
ومنها: جواز الصبلة على الراحلة فً حال الخوؾ؛ لموله تعالى: } أو ركباناً {؛ أما فً  - ٖ

حال األمن فبل تجوز الصبلة على الراحلة إال النافلة؛ إال إذا تمكن من اإلتٌان بالصبلة على وجه 
ه ٌجوز؛ ولهذا جوزنا الصبلة فً السفٌنة، وفً المطار، وما أشبه ذلن؛ ألنه سٌؤتً بها التمام فإن

على وجه التمام بخبلؾ الراحلة من بعٌر، وسٌارة، وطابرة إال أن ٌكون فً الطابرة مكان متسع 
ٌتمكن فٌه من اإلتٌان بالصبلة كاملة: فتصح؛ لكن إذا خاؾ اإلنسان خروج الولت ٌصلً على 

 فً أّي مكان. -ولو مضطجعاً  -أي حال 

                                                                                                                                                                               

 .5ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٕٖٓ)
 .2ٕٗ/٘(: ص2ٓ٘٘( أخرجه الطبري)ٖٖٓٓ)
 .ٔ٘ٗ/ٕ(:ص1ٖٕٙحاتم)( تفسٌر ابن أبً ٖٖٔٓ)
 .ٔ٘ٗ/ٕ(:ص11ٖٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٖٖٓ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖٖٖٓ)
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖٖٗٓ)
 .1ٕٗ/٘(: ص2ٔ٘٘(  أخرجه الطبري)ٖٖ٘ٓ)
 .ٕٕ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٖٙٓ)
 .5ٖٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: 2ٖٖٓ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 1ٖٖٓ)
 .ٔ٘ٗ/ٕ(:ص15ٖٕحاتم)( تفسٌر ابن أبً 5ٖٖٓ)
 .ٕٕ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٓٗٓ)



ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌجب على المرء المٌام بالعبادة على التمام متى زال العذر؛ لموله  - ٗ
 تعالى: } فإذا أمنتم فاذكروا هللا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون {.

 ً الصبلة.ومنها: أن الصبلة من الذكر؛ لموله تعالى: } فاذكروا هللا {؛ والكبلم هنا ف - ٘
 ومنها: بٌان منة هللا علٌنا بالعلم؛ لموله تعالى: } كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون {. - ٙ
ومنها: بٌان نمص اإلنسان لكون األصل فٌه الجهل، حٌث لال تعالى: } كما علمكم ما لم  - 2

 تكونوا تعلمون {؛ فاألصل فً اإلنسان الجهل حتى ٌُعَلَِّمه هللا عّز وجّل.
؛ لموله تعالى: } «إن اإلنسان مستمل بعمله»منها: الرد على المدرٌة الذٌن ٌمولون: و - 1

كما علمكم {؛ والرد على الجبرٌة أٌضاً؛ لتوجٌه األوامر إلى اإلنسان؛ لموله تعالى: } حافظوا {، 
ب ولوله تعالى: } فاذكروا هللا{، وما أشبههما؛ ألننا لو للنا بؤن العبد مجبر صار توجٌه الخطا

 إلٌه نوعاً من العبث؛ ألنه أمر بما ال ٌطاق، وال ٌمكن تطبٌمه.
 المرآن

ٌَْر إِْخَراجٍ   ِْلَْزَواِجِهْم َمتَاًعا إِلَى اْلَحْوِل َغ
 فَِإْن }َوال ِذٌَن ٌُتََوف ْوَن ِمْنكُْم َوٌَذَُروَن أَْزَواًجا َوِصٌ ةً

ٌْكُْم فًِ َما فَعَْلَن  ُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم )َخَرْجَن فَاَل ُجنَاَح َعلَ ({ ]البمرة ِٕٓٗفً أَْنفُِسِهن  ِمْن َمْعُروٍف َوّللا 
 :ٕٗٓ] 

 التفسٌر:
: أن ٌَُمتَّعن سنه تامة  واألزواج الذٌن ٌموتون وٌتركون زوجات بعدهم، فعلٌهم وصٌةً لهنَّ

طر من ٌوم الوفاة، بالسكنى فً منزل الزوج من ؼٌر إخراج الورثة لهن مدة السنة؛ جبًرا لخا
أٌها -الزوجة، وبًرا بالمتوفَّى. فإن خرجت الزوجات باختٌارهن لبل انمضاء السنة فبل إثم علٌكم 

فً ذلن، وال حرج على الزوجات فٌما فعلن فً أنفسهن من أمور مباحة. وهللا عزٌز فً  -الورثة
ذرون ملكه، حكٌم فً أمره ونهٌه. وهذه اآلٌة منسوخة بموله تعالى: والذٌن ٌتوفون منكم وٌ

 أزواًجا ٌتربصن بؤنفسهن أربعة أشهر وعشًرا.
اختلؾ السلؾ ومن تبعهم من المفسرٌن فً هذه اآلٌة هل هً محكمة أو    
 :(ٖٔٗٓ)منسوخة

 .(ٕٖٗٓ)المول األول: ٌرى الجمهور بؤن اآلٌة منسوخة
ٌَذَُروَن أَْزَواًجا -عز وجل-فالناسخ هو لوله    ٌَتََربَّْصَن : }َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنكُْم َو

[، حٌث عدة المتوفى عنها زوجها فٌها: أربعة أشهر ٖٕٗبِؤَنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا{ ]البمرة:
 وعشراً، والمنسوخ هذه اآلٌة حٌث عدة المتوفى عنها زوجها فٌها: حوالً كامبلً.
، (ٖٖٗٓ)ابن عباسالثانً: وذهب بعض أهل العلم إلى أن اآلٌة محكمة ؼٌر منسوخة، ومنهم:

، (1ٖٗٓ)، وابن كثٌر(2ٖٗٓ)، وابن زٌد(ٖٙٗٓ)، وعطاء(ٖ٘ٗٓ)، ومجاهد(ٖٗٗٓ)والضحان
 ، وؼٌرهم.(ٖٓ٘ٓ)، وابن عثٌمٌن(5ٖٗٓ)والسعدي

                                                             

، البسٌط للواحدي: 5ٔ، نواسخ المرآن البن الجوزي: ٘٘(انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة هللا بن سبلمة: ٖٔٗٓ)
، البحر المحٌط ألبً 2ٖٙ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 1ٕٙ/ٔب، زاد المسٌر البن الجوزي: 2ٗٔ/ٔ

، التحرٌر والتنوٌر البن 5٘ٔ/ٕ، روح المعانً لؤللوسً: 5ٕ٘/ٔصون للسمٌن: ، الدر المٕٗٗ/ٕحٌان: 
 ، وؼٌرها. 2ٔٗ/ٕعاشور: 

، النكت والعٌون ٘٘، والناسخ والمنسوخ لهبة هللا بن سبلمة: 5ٔ(انظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: ٕٖٗٓ)
، البحر المحٌط 2ٓٔ/ٙزي: ، مفاتٌح الؽٌب للراٖٕٗ-ٕٕٗ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖٔٔ/ٔللماوردي: 
، روح المعانً لؤللوسً: 1ٖٙ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 5ٕ٘/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٕٗٗ/ٕألبً حٌان: 

، اإلٌضاح لناسخ المرآن ومنسوخه لمكً بن ٕٖ٘، معرفة الناسخ والمنسوخ ألبً عبد هللا دمحم بن حزم: 5٘ٔ/ٕ
، الفمٌه 21ٓ/ٖ، العدة ألبً ٌعلى: ٔٓٙ/ٗام البن حزم: ، اإلحكام فً أصول األحك٘٘ٔ-ٖ٘ٔأبً طالب: 

 وؼٌرها. 1٘ٔ/ٕ، مناهل العرفان للزرلانً: 1ٔ/ٔوالمتفمه للخطٌب البؽدادي: 
 .ٕ٘٘/٘(:ص2ٗ٘٘( انظر:تفسٌر الطبري)ٖٖٗٓ)
 .ٕ٘٘/٘(:ص2٘٘٘( انظر:تفسٌر الطبري)ٖٗٗٓ)
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘/٘(:ص22٘٘( انظر:تفسٌر الطبري)ٖ٘ٗٓ)
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘/٘(:ص22٘٘( انظر:تفسٌر الطبري)ٖٙٗٓ)



والمول الثانً هو األظهر، لال السعدي بعد ذكره المول بالنسخ: "وهذا المول ال    
وأن اآلٌة األولى  دلٌل علٌه، ومن تؤمل اآلٌتٌن اتضح له أن المول اآلخر فً اآلٌة هو الصواب،

فً وجوب التربص أربعة أشهر وعشراً على وجه التحتٌم على المرأة، وأما فً هذه اآلٌة فإنها 
وصٌة ألهل المٌت أن ٌبموا زوجة مٌتهم عندهم حوالً كامبلً جبراً لخاطرها وبرأ بمٌتهم، ولهذا 

ستوصوا بزوجته وٌمتعوها وال لال: }َوِصٌَّةً أِلَْزَواِجِهْم{ أي: وصٌة من هللا ألهل المٌت أن ٌ
 .(ٖٔ٘ٓ)ٌخرجوها"

[، "أي: ٌمبضون من ٕٓٗلوله تعالى:} َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنكُْم{]البمرة:   
 .(ٕٖ٘ٓ)رجالكم"
، (ٖٖ٘ٓ)[، أي:" وٌتركون زوجاتهم"ٕٓٗلوله تعالى:} َوٌَذَُروَن أَْزَواجاً {]البمرة:   

 بعد الموت.
 (ٖٗ٘ٓ)[،أي:"كتب هللا علٌهم وصٌة"ٕٓٗأِلَْزواِجِهْم {]البمرة:لوله تعالى:}َوِصٌَّةً    

 ألزواجهم.
ُ فًِ     لال ابن كثٌر: " أي : ٌوصٌكم هللا بهن وصٌة كموله : } ٌُوِصٌكُُم َّللاَّ

 .(ٖ٘٘ٓ)["ٔٔأَْوالِدكُْم { اآلٌة ]النساء : 
 .(ٖٙ٘ٓ)لال الزمخشري: " أن ٌوصوا لبل أن ٌحتضروا"   
 .(2ٖ٘ٓ)ٌة من َّللّا ألزواجهم"لال المراؼً: " أي وص   
لال ابن عثٌمٌن: "أي عهداً ألزواجهم؛ وال تكون الوصٌة إال فً األمر الذي له    

 .(1ٖ٘ٓ)شؤن، وبه اهتمام"
 :(5ٖ٘ٓ)[، لراءتانٕٓٗوفً لوله تعالى: } َوِصًٌَّة{]البمرة:   

زة، وحفص األولى:} َوِصًٌَّة أِلَْزَواِجِهْم{ بالنصب، وهً لراءة ابن عامر وأبً عمرو وحم

 عن عاصم، بمعنى : فلٌوصوا وصٌة ألزواجهم ، أو : علٌهم أن ٌوصوا وصٌة ألزواجهم.
والثانٌة: } َوِصٌِّةٌ ألْزَواِجِهْم{ بالرفع؛ لرأ بها ابن كثٌر ونافع وعاصم فً رواٌة أبً بكر 

 :(ٖٓٙٓ)والكسابً، ثم اختلفوا فً وجه رفعهاعلى لولٌن
هم الوصٌة، وواحتجوا فً ذلن بؤنها كذلن فً لراءة أحدها: أنها رفعت بمعنى : كتبت علٌ

 عبد هللا. 
ومعنى الكبلم على هذا الوجه: والذٌن ٌتوفون منكم وٌذرون أزواجا ، كتبت    

ثم ترن ذكر " كتبت " ، ورفعت " الوصٌة " بذلن المعنى ، وإن كان  -علٌهم وصٌة ألزواجهم 
 متروكا ذكره.

                                                                                                                                                                               

 .ٕٙ٘/٘(:ص21٘٘( انظر:تفسٌر الطبري)2ٖٗٓ)
 .ٓٙٙ-1٘ٙ/ٔ، و1ٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 1ٖٗٓ)
 .ٙٓٔ( انظر: تفسٌر السعدي:5ٖٗٓ)
 .1ٙٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٓ٘ٓ)
، وحاشٌة د. البلحم على الناسخ 1ٖٙ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: 5ٕ٘-1ٕ٘/٘(انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ٘ٓ)

رلم:  21ٔ/ٕ، النسخ فً المرآن الكرٌم د. مصطفى زٌد: 11، وتفسٌر السعدي: 5ٓ-11/ٕلنحاس: والمنسوخ ل
ٔٔٙ٘ . 

 . 2ٓٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٖ٘ٓ)
 .5ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٖ٘ٓ)
 .2ٓٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖٗ٘ٓ)
 .5٘ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ٘٘ٓ)
 .15ٕ/ٔ( الكشاؾ: ٖٙ٘ٓ)
 .1ٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2ٖ٘ٓ)
 .1٘ٔ/ٖعثٌمٌن: ( تفسٌر ابن 1ٖ٘ٓ)
 .2ٕٕ/ٖ،  وتفسٌر المرطبً: ٕٓ٘/٘، وتفسٌر الطبري: 1ٗٔ( انظر: السبعة: 5ٖ٘ٓ)
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٓٙٓ)



 له : }ألزواجهم{، فتؤول : ألزواجهم وصٌة.والثانً: أن )الوصٌة( مرفوعة بمو
والراجح هو المول األول، وهو أن تكون )الوصٌة( إذا رفعت مرفوعة بمعنى :    

كتبت علٌكم وصٌة ألزواجكم. "ألن العرب تضمر النكرات مرافعها لبلها إذا أضمرت ، فإذا 
جاءنً الٌوم، لم ٌكادوا أن  أظهرت بدأت به لبلها ، فتمول : جاءنً رجل الٌوم، وإذا لالوا : رجل

ٌمولونه إال والرجل حاضر ٌشٌرون إلٌه ب )هذا(،  أو ؼابب لد علم المخبر عنه خبره ، أو 
بحذؾ )هذا( وإضماره وإن حذفوه ، لمعرفة السامع بمعنى المتكلم ، كما لال هللا تعالى ذكره : 

ِ وَ ٔ)سورة أنزلناها( ]سورة النور :  [ ، فكذلن ذلن َٔرسُوِلِه{ ]سورة التوبة : [ و} َبَراَءةٌ ِمَن َّللاَّ
 .(ٖٔٙٓ)فً لوله : }وصٌة ألزواجهم{"

والصواب هو المراءة بالرفع } َوِصٌِّةٌ{، وذلن "لداللة ظاهر المرآن على أن    
ممام المتوفى عنها زوجها فً بٌت زوجها المتوفى حوال كامبل كان حما لها لبل نزول لوله : 

ٌُتََوفَّْوَن ِمْنكُْم َوٌَذَُروَن أَْزَواًجا ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا{]سورة البمرة : }َوالَِّذٌَن 
[ ، ولبل نزول آٌة المٌراث ولتظاهر األخبار عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بنحو الذي دل علٌه الظاهر ٖٕٗ

 .(ٕٖٙٓ)ل وفاتهن ، أو لم ٌوصوا لهن به"من ذلن ، أوصى لهن أزواجهن بذلن لب
ً إَِلى الحول{]البمرة:    تَاعا [، أي: "بؤن تمتَّع أزواجهم بعدهم ٕٓٗلوله تعالى:} مَّ

 .(ٖٖٙٓ)حوالً كامبل"
لال الزمخشري: " بؤن تمتع أزواجهم بعدهم حوال كامبل ، أى ٌنفك علٌهّن من    
 .(ٖٗٙٓ)تركته"
 .(ٖ٘ٙٓ)كامبل بالنفمة والسكنى من تركتهم"لال الشوكانً: "ن ٌمتعن بعدهم حوال    
ولرأ أبّى : متاع ألزواجهم متاعا. وروى عنه : فمتاع ألزواجهم. ومتاعا نضب    

بالوصٌة ، إال إذا أضمرت ٌوصون ، فإنه نصب بالفعل، وعلى لراءة أبّى متاعا نصب بمتاع ، 

ى ضرب لن زٌداً ضربا شدٌداً. ألنه فً معنى التمتٌع كمولن : الحمد ّللَّ حمد الشاكرٌن ، وأعجبن
ٌَْر إِْخراٍج مصدر مإكد ، كمولن :  هذا المول ؼٌر ما تمول. أو بدل من متاعاً. أو حال من  وَؼ

 .(ٖٙٙٓ) األزواج ، أى ؼٌر مخرجات
ٌَْر إِْخَراجٍ{]البمرة:    [، أي:" لهن ذلن المتاع وهن ممٌمات فً ٕٓٗلوله تعالى:} َؼ

 .(2ٖٙٓ)نوعات من السكنى فٌه"البٌت ؼٌر مخرجات منه ، وال مم
لال ابن عثٌمٌن: "أي: من الورثة الذٌن ٌرثون المال بعد الزوج؛ ومنه البٌت    

 .(1ٖٙٓ)الذي تسكن فٌه الزوجة"
 .(5ٖٙٓ)لال المرطبً: " معناه لٌس ألولٌاء المٌت ووارثً المنزل إخراجها"   
بلم ، ثم لال الزمخشري: " وال ٌخرجن من مساكنهن ، وكان ذلن فً أول اإلس   

نسخت المدة بموله : }أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشراً{ ولٌل : نسخ ما زاد منه على هذا الممدار ، ونسخت 
النفمة باإلرث الذي هو الربع والثمن. واختلؾ فً السكنى ، فعند أبى حنٌفة وأصحابه : ال سكنى 

ِمْن َمْعُروٍؾ مما لٌس بمنكر شرعاً. لهن فٌِما فَعَْلَن فًِ أَْنفُِسِهنَّ من التزٌن والتعرض للخطاب 
فإن للت : كٌؾ نسخت اآلٌة المتمدمة المتؤخرة؟ للت : لد تكون اآلٌة متمّدمة فً التبلوة وهً 

                                                             

 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/٘(تفسٌر الطبري: ٖٔٙٓ)
 .ٕٕ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٕٖٙٓ)
 .5ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٖٙٓ)
 .15ٕ/ٔ( الكشاؾ: ٖٗٙٓ)
 .ٕٓٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٖ٘ٙٓ)
 .15ٕ/ٔ: ( انظر: الكشاؾٖٙٙٓ)
 .5ٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2ٖٙٓ)
 .1٘ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1ٖٙٓ)
 .1ٕٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5ٖٙٓ)



متؤخرة فً التنزٌل ، كموله تعالى : }َسٌَمُوُل السُّفَهاُء{ مع لوله :}لَْد نَرى تَمَلَُّب َوْجِهَن فًِ 
السَّماِء{"
(ٖٓ2ٓ). 
" وهذا األمر أمر ندب واستحسان ال أمر وجوب وإلزام تهاون لال المراؼً:    

 .(2ٖٔٓ)فٌه الناس كما تهاونوا فى كثٌر من المندوبات"
ٌَْر{ على أربعة ألوال     :(2ٕٖٓ)واختلؾ فً نصب لوله}َؼ
 .(2ٖٖٓ)األول: نصب على المصدر، كؤنه لال ال إخراجا.  لاله األخفش  

 الثانً: ولٌل : نصب، ألنه صفة المتاع.
 الثالث: ولٌل : نصب على الحال من الموصٌن، أي: متعوهن ؼٌر مخرجات. 

 .(2ٖٗٓ)الرابع: ولٌل : بنزع الخافض ، أي من ؼٌر إخراج. لاله الفراء
[، "أي: فإِن خرجن مختارات ٕٓٗلوله تعالى:} فَإِْن َخَرْجَن{]البمرة:   

 .(2ٖ٘ٓ)راضٌات"
 .(2ٖٙٓ)لال الشوكانً: "ٌعنً: باختٌارهن لبل الحول"   
ٌْكُْم{]البمرة:    [، أي: " أي ال حرج على الولً ٕٓٗلوله تعالى:} فَبَل ُجنَاَح َعلَ

 .(22ٖٓ)والحاكم وؼٌرهما"
 .(21ٖٓ)لال الصابونً: " فبل إِثم علٌكم ٌا أولٌاء المٌت"   
{]البمرة:    [، أي: "فً تركهن أن ٌفعلن ٕٓٗلوله تعالى:}فًِ َما فَعَْلَن فًِ أَْنفُِسِهنَّ

 .(25ٖٓ)الشرع، كالتزٌن والتطٌب والتعرض للُخّطاب" ما ال ٌنكره
 .(1ٖٓٓ)لال الشوكانً: " من التعرض للخطاب والتزٌن لهم"   
 .(1ٖٔٓ)لال السعدي:" أي: من مراجعة الزٌنة والطٌب ونحو ذلن"   
[، على أربعة ٕٓٗواختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى:}ِمْن َمْعُروٍؾ{]البمرة:   

 :(1ٕٖٓ)ألوال
 معروؾ فً الشرع ؼٌر منكر.األول: أي بما هو 

لال الشوكانً: "وفٌه دلٌل على أن النساء كن مخٌرات فً سكنى الحول ولٌس    
 .(1ٖٖٓ)ذلن بحتم علٌهن"

ٍ أو حاكم أو     ًّ لال المرطبً: } فَإِْن َخَرْجَن{ " اآلٌة :" أي ال حرج على أحد وِل
 .(1ٖٗٓ)ؼٌره ؛ ألنه ال ٌجب علٌها الممام فً بٌت زوجها حوال"

 الثانً:  ولٌل المعنى ال جناح علٌكم فً لطع النفمة عنهن.
ضعّفه الشوكانً، "ألن متعلك الجناح هو مذكور فً اآلٌة بموله }فٌما    
 .(1ٖ٘ٓ)فعلن{"

                                                             

 .15ٕ/ٔ( الكشاؾ: 2ٖٓٓ)
 .5ٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2ٖٔٓ)
 .1ٕٕ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 5ٙٔ/ٙ، ومفاتٌح الؽٌب: ٕٖٕ/ٔ( انظر: إعراب المرآن للنحاس: 2ٕٖٓ)
 .2ٕ٘/ٔ( انظر: معانً المرآن: 2ٖٖٓ)
 .ٙ٘ٔ/ٔانظر: معانً المرآن: ( 2ٖٗٓ)
 .5ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٖ٘ٓ)
 .1ٕٕ/ٖ. وانظر: تفسٌر المرطبً: ٕٓٙ/ٔ( فتح المدٌر: 2ٖٙٓ)
 .ٕٓٙ/ٔ( فتح المدٌر: 22ٖٓ)
 .5ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 21ٖٓ)
 .5ٖٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: 25ٖٓ)
 .ٕٓٙ/ٔ( فتح المدٌر: 1ٖٓٓ)
 ،ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 1ٖٔٓ)
 .ٕٓٙ/ٔ، وفتح المدٌر: 1ٕٕ/ٖ( انظر:تفسٌر المرطبً: 1ٕٖٓ)
 .ٕٓٙ/ٔ( فتح المدٌر: 1ٖٖٓ)
 .1ٕٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 1ٖٗٓ)



الثالث: ولٌل: "ال جناح علٌهن فً التشوؾ إلى األزواج، إذ لد انمطعت عنهن مرالبتكم أٌها 
 .(1ٖٙٓ)لعدة بالحول"الورثة، ثم علٌها أال تتزوج لبل انمضاء ا

الرابع: ولٌل: "ال جناح فً تزوٌجهن بعد انمضاء العدة. ألنه لال "من معروؾ" وهو ما 
 .(12ٖٓ)ٌوافك الشرع"

ُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم{]البمرة:    [، أي "وَّللّا عزٌز ؼالب على أمره ٕٓٗلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(11ٖٓ)ٌعالب من خالفه ، حكٌم ٌراعى فى أحكامه مصالح عباده"

 .(15ٖٓ)لال الصابونً: "أي: هو سبحانه ؼالٌب فً ملكه حكٌم فً صنعه"   
 .(5ٖٓٓ)لال ابن عثٌمٌن:" أي :ذو عزة، وُحكم، وِحكمة"   
لال المرطبً: "}وهللا عزٌز{ صفة تمتضً الوعٌد بالنسبة لمن خالؾ الحد فً    

ٌرٌد من أمور هذه النازلة ، فؤخرج المرأة وهً ال ترٌد الخروج.} َحِكٌٌم{ أي محكم لما 
 .(5ٖٔٓ)عباده"
لال المراؼً: " و من عزته ولدرته أن ٌحّول األمم من عادات ضارة ، إلى    

عادات نافعة تمتضٌها المصلحة ، كتحوٌل العرب من عادتهم فً العدة والحداد ، إذ كانوا 
و إلى ما هو خٌر من ذلن وه -ٌجعلون المرأة أسٌرة ذلٌلة ممهورة فً عمر دارها سنة كاملة 

إكرامها فً بٌت زوجها بٌن أهله ، وعدم الحجر على حرٌتها إذا أرادت الخروج منه ما دامت 
 .(5ٕٖٓ)فً حظٌرة الشرع وآدابه"

لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "والخطاب لعموم األمة؛ ولٌس خاصاً بالصحابة رضً    
لكل األمة؛ إال إذا  هللا عنهم؛ ألن المرآن نزل للجمٌع إلى ٌوم المٌامة؛ فالخطاب الموجود فٌه عام

دل دلٌل على الخصوصٌة، كما فً لوله تعالى: }ال ٌستوي منكم من أنفك من لبل الفتح ولاتل 
 . (5ٖٖٓ)["ٓٔأولبن أعظم درجة من الذٌن أنفموا من بعد ولاتلوا وكبلًّ وعد هللا الحسنى{ ]الحدٌد: 

 الفوابد:
وت؛ لموله تعالى: } وٌذرون من فوابد اآلٌة: أن الزوجة تبمى زوجٌتها حتى بعد الم - ٔ

 أزواجاً {؛ وال ٌمول لابل: إن المراد باعتبار ما كان؛ ألن هذا خبلؾ األصل.
 فإن لال لابل: فإذا كان األمر كذلن فإنها ال تحل ألحد بعده؟

للنا: هً ممٌدة بمدة العدة؛ وٌدل على ذلن أن المرأة إذا مات زوجها جاز أن تؽسله؛ ولو 
ل زوجها. كانت أحكام الزوجٌة  منمطعة ما جاز لها أن تؽّسِ

ومنها: أنه ٌشرع للزوج أن ٌوصً لزوجته أن تبمى فً بٌته، وٌنفك علٌها من تركته  - ٕ
لمدة حول كامل؛ هذا ما تفٌده اآلٌة؛ فهل هذا الحكم منسوخ، أو محكم؟ على لولٌن للعلماء؛ 

أزواجاً ٌتربصن بؤنفسهن أربعة  أحدهما: أنه منسوخ بموله تعالى: }والذٌن ٌتوفون منكم وٌذرون
[ ؛ وٌإٌده ما فً صحٌح البخاري حٌنما سبل عثمان رضً هللا ٖٕٗأشهر وعشراً{ ]البمرة: 

وكان األولى أن  -عنه: لماذا أبمٌت هذه اآلٌة وهً منسوخة؛ ولماذا وضعتها بعد اآلٌة الناسخة 
ان رضً هللا عنه بؤنه ال ٌؽٌر تكون المنسوخة لبل اآلٌة الناسخة لمراعاة الترتٌب؟ فؤجاب عثم

؛ وذلن ألن الترتٌب بٌن اآلٌات تولٌفً؛ فهذه اآلٌة توفً رسول هللا )ص( وهً (ٔ)شٌباً من مكانه
                                                                                                                                                                               

 .ٕٓٙ/ٔ( فتح المدٌر: 1ٖ٘ٓ)
 .1ٕٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 1ٖٙٓ)
 .1ٕٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 12ٖٓ)
 .5ٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 11ٖٓ)
 .5ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 15ٖٓ)
 .1٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٖٓٓ)
 .1ٕٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5ٖٔٓ)
 .ٓ٘ٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 5ٕٖٓ)
 .1٘ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٖٖٓ)

ً ٌتربصن ٓٗ، كتاب التفسٌر، باب 2ٖٔراجع البخاري ص (ٔ) : )والذٌن ٌتوفون منكم وٌذرون أزواجا
 .ٖٓ٘ٗبؤنفسهن...،(، حدٌث رلم 



تتلى فً المرآن، وفً مكانها؛ وال ٌمكن أن تؽٌر؛ وعلى هذا فتكون هذه اآلٌة منسوخة باآلٌة 
 -من المال فهو منسوخ بآٌة الموارٌث  السابمة بالنسبة للعدة؛ وأما بالنسبة لما ٌوصً به الزوج

وهً لوله تعالى: }ولهن الربع مما تركتم إن لم ٌكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما 
إن هللا لد أعطى كل ذي حك حمه؛ فبل وصٌة »[ ، ولول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ٕٔتركتم{ ]النساء: 

 .(ٕ)«لوارث
؛ فتحمل على معًنى ال ٌعارض اآلٌة األخرى؛ فٌمال: إن والمول الثانً: أن اآلٌة محكمة

اآلٌة األخرى ٌخاَطب بها الزوجة: تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشراً؛ واآلٌة الثانٌة ٌخاَطب 
 بها الزوج لٌوصً لزوجته بما ذُكر.

ومن فوابد اآلٌة: أن هللا عّز وجّل ذو رحمة واسعة حتى أوصى الزوج بؤن ٌوصً  - ٖ
أن الزوج لد جعل هللا فٌه رحمة لزوجته حٌن لال هلل تعالى: }ومن آٌاته أن خلك لكم لزوجته مع 

[ ؛ ورحمة هللا عّز وجّل ٕٔمن أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلٌها وجعل بٌنكم مودة ورحمة{ ]الروم: 
 لهذه الزوجة أعظم من رحمة الزوج لها.

ً البٌت أن تخرج، وال تنفذ ومنها: أن المرأة ٌحل لها إذا أوصى زوجها أن تبمى ف - ٗ
وصٌته؛ لموله تعالى: } فإن خرجن فبل جناح علٌكم {؛ ألن هذا شًء ٌتعلك بها، ولٌس لزوجها 

 مصلحة فٌه.
وٌتفرع علٌه لو أوصى الزوج الزوجة أال تتزوج من بعده ال ٌلزمها؛ ألنه إذا كان ال ٌلزمها 

 ؼٌر متزوجة من باب أولى.أن تبمى فً البٌت مدة الحول فؤلن ال ٌلزمها أن تبمى 
وكذلن ٌإخذ منه لٌاساً كل من أوصى شخصاً بؤمر ٌتعلك بالشخص الموصى له فإن الحك 

 له فً تنفٌذ الوصٌة، وعدم تنفٌذها.
ومن فوابد اآلٌة: أن المسإولٌن عن النساء هم الرجال؛ لموله تعالى: } فبل جناح علٌكم  - ٘

.} 
ا إذا خرجت المرأة عن المعروؾ شرعاً؛ لموله تعالى: ومنها: أن على الرجال اإلثم فٌم - ٙ

 } فبل جناح علٌكم فٌما فعلن فً أنفسهن من معروؾ {.
وٌتفرع على هذا أن كل مسإول عن شخص إذا تمكن من منعه عن المنكر فإنه ٌمنعه؛ وال 

دام ؛ ألن اإلنسان ما  [ٌٗٙٔعارض هذا لوله تعالى: }وال تزر وازرة وزر أخرى{ ]األنعام: 
 مسإوالً فإنه إذا فرط فً مسإولٌته كان وازراً، ووزره على نفسه.

ومن فوابد اآلٌة: أنه ال ٌجوز للمرأة أن تخرج عن المعروؾ فً جمٌع أحوالها؛ و  - 2
هو ما ألره الشرع والعرؾ جمٌعاً؛ فلو خرجت فً لباسها، أو مشٌتها، أو صوتها، « المعروؾ»

 ٌنا أن نردعها عن الخروج على هذا الوجه.عن المعروؾ شرعاً فهً آثمة؛ وعل
؛ وإثبات ما « الحكٌم»، و « العزٌز»ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما  - 1

تضمناه من صفة سواء كان ذلن عن طرٌك اللزوم، أو المطابمة، أو التضمن؛ وهً العزة، 
 والحكمة، والُحكم؛ ولد سبك تفسٌر ذلن.

الحكمة على سبٌل اإلطبلق، ألن هللا سبحانه وتعالى أطلك: لال: ومنها: إثبات العزة، و - 5
 } عزٌز حكٌم {؛ فٌكون عزٌزاً فً كل حال؛ وحكٌماً حاكماً فً كل حال.

 المرآن
 [ٕٔٗ({ ]البمرة : ٕٔٗ}َوِلْلُمَطل مَاِت َمتَاعٌ بِاْلَمْعُروِف َحمًّا َعلَى اْلُمت ِمٌَن )

 التفسٌر:

                                                             
: ما جاء ٙ ، كتاب الوصاٌا، باب2ٖٗٔ، وأخرجه أبو داود صٕٕٓ٘ٙ، حدٌث رلم 2ٕٙ/٘أخرجه أحمد  (ٕ)

: ما جاء ال ٘، كتاب الوصاٌا، باب 1ٙٗٔ، وأخرجه الترمذي ص12ٕٓفً الوصٌة للوارث، حدٌث، رلم 
: ال وصٌة لوارث، ٙ، كتاب الوصاٌا، باب ٕٓٗٙ؛ وأخرجه ابن ماجة صٕٕٓٔوصٌة لوارث، حدٌث رلم 

، حدٌث رلم 12/ٙاء ، حسن صحٌح، راجع اإلرو2ٕٓ/ٕ، لال األلبانً فً صحٌح أبً داود 2ٖٕٔحدٌث رلم 
ٔٙ٘٘. 



ونفمة على الوجه المعروؾ المستحسن شرًعا، حمًا على الذٌن وللمطلمات متاع من كسوة 
 ٌخافون هللا وٌتمونه فً أمره ونهٌه.

[، " أي واجٌب على ٕٔٗلوله تعالى: } َوِلْلُمَطلََّماِت َمتَاعٌ ِباْلَمْعُروِؾ{]البمرة:    
األزواج أن ٌُمتِّعوا المطلمات بمدر استطاعتهم جبراً لوحشة الفراق"
(ٖٓ5ٗ). 

لشنمٌطً:  وهذا" ٌمتضً وجوب المتعة فً الجملة خبلفا لمالن ومن وافمه لال ا   
فً عدم وجوب المتعة أصبل واستدل بعض المالكٌة على عدم وجوب المتعة بؤن هللا تعالى لال 

انت [، ولال : } َحمًّا َعلَى اْلُمتَِّمٌَن{ لالوا : فلو كانت واجبة لكٖٕٙ:} َحمًّا َعلَى اْلُمْحِسنٌَِن{]البمرة:
حما على كل أحد وبؤنها لو كانت واجبة لعٌن فٌها المدر الواجب...وهذا االستدالل على عدم 
وجوبها ال ٌنهض فٌما ٌظهر ؛ ألن لوله : } َحمًّا َعلَى اْلُمْحِسنٌَِن{ و } َحمًّا َعلَى اْلُمتَِّمٌَن{، تؤكٌد 

 .(5ٖ٘ٓ)مٌع الناس "للوجوب ولٌس ألحد أن ٌمول لست متمٌا مثبل ؛ لوجوب التموى على ج
أخرج ابن أبً حاتم عن ابن عباس، لوله: "}وللمطلمات متاع بالمعروؾ{،    

وهً المطلمة التً ٌطلمها بل أن ٌمسها، ولم ٌسم لها صدالا، فؤمر هللا أن ٌمتعها على لدر عسره 
 .(5ٖٙٓ)وٌسره، فؤما التً سمى لها الصداق فلها نصؾ الصداق"

 :(52ٖٓ)المعنٌة بهذه اآلٌة من المطلمات على ألوالولد اختلؾ أهل التفسٌر فً    
، رحمه هللا، (51ٖٓ)األول: لٌل هً المتعة وأنها واجبة لكل مطلمة، وهو لول عن الشافعً

، (ٕٖٓٔ)، وأحد لولً عطاء(ٖٔٓٔ)، وأبو العالٌة(ٖٓٓٔ)، والزهري(55ٖٓ)وإلٌه ذهب سعٌد بن جبٌر
 .(ٖٖٓٔ)واختاره ابن جرٌر

فٌها « أل»لمطلمات{ من ألفاظ العموم؛ ألن لال ابن عثٌمٌن: " ولوله تعالى: }ول   
اسم موصول؛ فٌشمل كل المطلمات بدون استثناء؛ وهن من فارلهن أزواجهن؛ وسمً طبللاً؛ 
 (ٔ)ألن الزوجة لبله فً لٌد النكاح؛ ولهذا لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "اتموا هللا فً النساء فإنهن عندكم عوان"

ٌَا َسٌَِّدَها لََدى اْلبَاِب{ ]ٌوسؾ: أي: أسٌرات؛ ولال تعالى عن ا [ ؛ و } ٕ٘مرأة العزٌز: } َوأَْلفَ
َسٌَِّدَها { : زوجها"
(ٖٔٓٗ). 

لال ابن كثٌر: " ولد استدل بهذه اآلٌة من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة    
 .(ٖ٘ٓٔ)لكل مطلمة ، سواء كانت مفوضة أو مفروًضا لها أو مطلمًا  لبل المسٌس أو مدخوال بها"

                                                             

 .5ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٖٗٓ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( أضواء البٌان: 5ٖ٘ٓ)
 .ٖ٘ٗ/ٕ(:ص55ٖٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٖٙٓ)
 .ٕٓٙ/ٔ، وفتح المدٌر: ٖٕٙ-ٕٕٙ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 52ٖٓ)
 .1ٕٕ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٕٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الشافعً: 51ٖٓ)
 .ٖٕٙ/٘(:ص5ٕ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)55ٖٓ)
 .ٗ٘ٗ/ٕ(: صٕٕٓٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٓٓٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٕ(: صٕٕٓٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔٓٔ)
 .ٕٗٙ-ٖٕٙ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٖٓٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٕ(: صٕٕٓٗ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٖٓٔ)

، حدٌث رلم 2ٖ – 2ٕ/٘؛ واللفظ له وأخرجه من طرٌك أبً حرة 52ٕٔٓ، حدٌث رلم 2ٖ/٘أخرجه أحمد  (ٔ)
: ما جاء فً حك المرأة على زوجها حدٌث ٔٔ، كتاب الرضاع، باب 2ٙٙٔ، وأخرجه الترمذي ص52ٕٔٓ

، 1٘ٔٔ: حك المرأة على الزوج، حدٌث رلم ٖ، كتاب النكاح، باب 11ٕ٘، وأخرجه ابن ماجة صٖٙٔٔرلم 
وفً سنده سلٌمان بن عمرو بن األحوص؛ لال عبد المادر األرناإوط فً تخرٌج جامع األصول البن األثٌر 

(: )لم ٌوثمه ؼٌر ابن حبان، وللحدٌث شواهد فً الصحٌحٌن منها حدٌث جابر الطوٌل ٔ، حاشٌة رلم _ٗٓ٘/٘
: حسن، ولال فً اإلرواء: ٖٔٔ/ًٔ فً صحٌح ابن ماجة فً حجة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فالحدٌث صحٌح. أهـ. ولال األلبان

فً إسناده جهالة لكن له شاهد ٌتولى به من حدٌث عم أبً حرة الرلاش، فالحدٌث بمجموع الطرٌمٌن حسن إن 
 . أهـ. باختصار.52، 5ٙ، ٗ٘/2شاء هللا تعالى 

 .5ٓٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٗٓٔ)
 .ٓٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ٘ٓٔ)



لثانً: ولٌل إن هذه اآلٌة خاصة بالثٌبات اللواتً لد جومعن، ألنه لد تمدم لبل هذه اآلٌة ا
 .(ٖٙٓٔ)ذكر المتعة للواتً لم ٌدخل بهن األزواج، وهذا لول عطاء ومجاهد

الثالث: ولال آخرون : إنما نزلت هذه اآلٌة، ألن هللا تعالى ذكره لما أنزل لوله : }َوَمتِّعُوهُنَّ 
[ ٖٕٙاْلُموِسعِ لََدُرهُ َوَعلَى اْلُمْمِتِر لََدُرهُ َمتَاًعا بِاْلَمْعُروِؾ َحمًّا َعلَى اْلُمْحِسنٌَِن{]سورة البمرة : َعلَى 

، لال رجل من المسلمٌن : فإنا ال نفعل إن لم نرد أن نحسن. فؤنزل هللا :}وللمطلمات متاع 
ن اآلٌة نسخ محض، وهو لول ابن بالمعروؾ حما على المتمٌن{، فوجب ذلن علٌهم. وبهذا فإ

 . (2ٖٓٔ)زٌد
وأخرج ابن أبً حام بسنده "عن سعٌد بن المسٌب لال: نسخت هذه اآلٌة التً    

بعدها :}وإن طلمتموهن من لبل أن تمسوهن ولد فرضتم لهن فرٌضة فنصؾ ما فرضتم{، 
 .(1ٖٓٔ)نسخت }وللمطلمات متاع بالمعروؾ{"

له: }وللمطلمات متاع بالمعروؾ{، وأخرج أٌضا "عن عتاب بن خصٌؾ، فً لو   
 .(5ٖٓٔ)لال: كان ذلن لبل الفرابض"

 
 .(ٖٓٔٔ)الرابع: ولٌل المراد بالمتعة هنا نفمة العدة

والراجح هو المول األول، وهو: أن هللا تعالى ذكره أنزلها دلٌبل لعباده على أن    
ذكر متعة النساء ، لكل مطلمة متعة، "ألن هللا تعالى ذكره ذكر فً سابر آي المرآن التً فٌها 

ٌْكُْم إِْن َطلَّْمتُُم النَِّساَء َما لَْم  خصوصا من النساء ، فبٌن فً اآلٌة التً لال فٌها :}ال ُجنَاَح َعلَ
[ ، وفً لوله : } ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِذَا ٖٕٙتََمسُّوهُنَّ أَْو تَْفِرُضوا لَُهنَّ َفِرٌَضةً {]سورة البمرة : 

[ ، ما لهن من المتعة 5ٗاْلُمْإِمنَاِت ثُمَّ َطلَّْمتُُموهُنَّ ِمْن لَْبِل أَْن تََمسُّوهُنَّ {]سورة األحزاب :  نََكْحتُمُ 
ٌَا َوِزٌنَ ْن ًُّ لُْل ألْزَواِجَن إِْن كُْنتُنَّ تُِرْدَن اْلَحٌَاةَ الدُّ تََها إذا طلمن لبل المسٌس ، وبموله : }ٌَا أٌََُّها النَّبِ

ٌْنَ  [ ، حكم المدخول بهن ، وبمً حكم الصباٌا إذا طلمن بعد 1ٕأَُمتِّْعكُنَّ {]سورة األحزاب :  فَتَعَالَ
االبتناء بهن ، وحكم الكوافر واإلماء. فعم هللا تعالى ذكره بموله : " وللمطلمات متاع بالمعروؾ 
ر " ذكر جمٌعهن ، وأخبر بؤن لهن المتاع ، كما خص المطلمات الموصوفات بصفاتهن فً ساب

 .(ٕٖٔٔ( )ٖٔٔٔ)آي المرآن، ولذلن كرر ذكر جمٌعهن فً هذه اآلٌة"
 .(ٖٖٔٔ)[، أي :" أي نفمة العدة"ٕٔٗولوله تعالى: } َمتَاعٌ {]البمرة:   
 .(ٖٗٔٔ)والمتاع: هو "ما تتمتع به من لباس، وؼٌره"   
[، ٌعنً "بمدر اإلمكان، جبرا لوحشة ٕٔٗلوله تعالى:} ِباْلَمْعُروِؾ {]البمرة:   
 .(ٖ٘ٔٔ)الفراق"

                                                             

 . 2ٕٖ/ ٔ،  والمحرر الوجٌز:ٖٕٙ/٘تفسٌر الطبري: ( انظر: ٖٙٓٔ)
 .ٕٗٙ/٘(:ص 5٘٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)2ٖٓٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٕ(:صٕٓٓٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٖٓٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٕ(:صٕٔٓٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم:)5ٖٓٔ)
 ،15ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الكشاؾ: ٖٓٔٔ)
 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/٘( تفسٌر الطبري: ٖٔٔٔ)
مَاِت َمتَاعٌ{،ٌمتضً وجوب المتعة فً الجملة خبلفا لمالن ومن وافمه فً ( لال الشنمٌطً: " ولوله}َوِلْلُمَطلَّ ٕٖٔٔ)

عدم وجوب المتعة أصبل واستدل بعض المالكٌة على عدم وجوب المتعة بؤن هللا تعالى لال : ) حما على 
نت واجبة المحسنٌن ) ولال : ) حما على المتمٌن ) لالوا : فلو كانت واجبة لكانت حما على كل أحد وبؤنها لو كا

 لعٌن فٌها المدر الواجب .
لال ممٌده عفا هللا عنه هذا االستدالل على عدم وجوبها ال ٌنهض فٌما ٌظهر ؛ ألن لوله : ) على المحسنٌن ) و ( 
على المتمٌن ) تؤكٌد للوجوب ولٌس ألحد أن ٌمول لست متمٌا مثبل ؛ لوجوب التموى على جمٌع الناس ".]أضواء 

 [.ٕ٘ٔ/ٔالبٌان: 
 .5ٕٔ/ٔتفسٌر النسفً:  (ٖٖٔٔ)
 .5ٓٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٗٔٔ)
 .5ٖٔ/ٔ، وانظر: صفوة التفاسٌر: 2ٕٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖ٘ٔٔ)



؛ -أي ما ٌعرفه الناس  -لال ابن عثٌمٌن: "ٌعنً: هذا المتاع ممٌد بالمعروؾ     
ً بالمعروؾ{  وهذا لد ٌكون مفسَّراً بموله تعالى: }وعلى الموسع لدره وعلى الممتر لدره متاعا

 .(ٖٙٔٔ)[، أي: المتاع على الموسر بمدر إٌساره؛ وعلى المعسر بمدر إعساره"ٖٕٙ]البمرة:
[، أي: " وهذه المتعة حكٌّ الزم على ٕٔٗ:} َحمًّا َعلَى اْلُمتَِّمٌَن{]البمرة:لوله تعالى   

 .(2ٖٔٔ)المإمنٌن المتمٌن هلل"
لال المراؼً: " والذي ٌفعل ذلن من أشرب للبه تموى َّللّا والخوؾ من عمابه ، فهو   

 .(1ٖٔٔ)الذي ٌجود بالمال تطٌٌبا للملوب وإزالة للضؽن"
)المتمون(، فهم الذٌن اتموا هللا فً أمره ونهٌه وحدوده ، فماموا بها لال الطبري: "فؤما   

 .(5ٖٔٔ)على ما كلفهم المٌام بها خشٌة منهم له ، ووجبل منهم من عمابه"
و)التموى(: هً المٌام بطاعة هللا على علم وبصٌرة؛ وما أحسن ما لاله بعضهم: التموى   

هللا، وأن تترن ما نهى هللا على نور من هللا أن تعمل بطاعة هللا على نور من هللا ترجو ثواب 
 .(ٕٖٓٔ)تخشى عماب هللا

روي "عن ابن عباس :}المتمٌن{، أي: الذٌن ٌحذرون من هللا عموبته وترن ما ٌعرفون   
 .(ٕٖٔٔ)من الهوى، وٌرجون رحمته، بتصدٌك ما جاء منه"

على ؼٌر المتمٌن؛ ولكن ولوله تعالى: } َحمًّا َعلَى اْلُمتَِّمٌَن{ فؤنه ال ٌعنً أنه ال ٌجب   
تمٌٌده بالمتمٌن من باب اإلؼراء، والحث على لزومه؛ وٌفٌد أن التزامه من تموى هللا عّز وجّل؛ 

 .(ٕٕٖٔ)وأن من لم ٌلتزمه فمد نمصت تمواه
 .(ٖٕٖٔ)تشرٌفاً لهم" -وإن كان عاماً  -لال الماوردي:" وإنما خص المتمٌن بالذكر   
"ٌعلً ابن حكٌم، لال: سمعت رجبل سؤل سعٌد بن ولد أخرج ابن ابً حاتم بسنده عن   

 .(ٕٖٗٔ)جبٌر عن المتعة، على كل أحد هً؟ لال:ال. لال: فعلى من؟ لال: على المتمٌن"

وعنه أٌضا بسنده عن حسٌن بن حفص، لال: لال سفٌان وإن طلمها ولد دخل بها، فسمى   
كنت من المتمٌن، من ؼٌر أن  لها مهرا، فعلٌه المتعة وال ٌجبر على ذلن، ولكن ٌمال له: متع إن

 .(ٕٖ٘ٔ)ٌجبر علٌه"
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: وجوب المتعة لكل مطلمة؛ لعموم لوله تعالى: } وللمطلمات {؛ وٌستثنى  - ٔ
 من ذلن:
من طلمت لبل الدخول ولد فرض لها المهر؛ لموله تعالى: }وإن طلمتموهن من لبل أن  -أ 

 [ .2ٖٕفرضتم{ ]البمرة:  تمسوهن ولد فرضتم لهن فرٌضة فنصؾ ما
ى  -ب  ى فهو ما سمً؛ وإن لم ٌكن مسمًّ من طلمت بعد الدخول فلها المهر: إن كان مسمًّ

فمهر المثل؛ واختار شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا أن من طلمت بعد الدخول فلها المتعة على 
 زوجها مطلماً؛ لعموم اآلٌة.

الحموق التً لد ٌتهاون الناس بها؛ لموله تعالى: } حمًّا ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌنبؽً تؤكٌد  - ٕ
 على المتمٌن {.

                                                             

 .5ٓٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٙٔٔ)
 .5ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٖٔٔ)
 .ٓ٘ٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 1ٖٔٔ)
 .ٕ٘ٙ/٘( تفسٌر الطبري: 5ٖٔٔ)
 . 5ٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٖٓٔ)
 .٘٘ٗ/ٕ(:صٕٙٓٗابن ابً حاتم)( تفسٌر ٕٖٔٔ)
 .5ٔٔ-5ٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٕٖٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( النكت والعٌون:ٖٕٖٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٕ(: صٕٗٓٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٖٗٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٕ(: صٕ٘ٓٗ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٖ٘ٔ)



ومنها: أنه ٌنبؽً ذكر األوصاؾ التً تحمل اإلنسان على االمتثال فعبلً للمؤمور، وتركاً  - ٖ
للمحظور؛ لموله تعالى: } حمًّا للمتمٌن {؛ ألن عدم المٌام به مخالؾ للتموى؛ والمٌام به من 

 التموى.
ً بالمعروؾ{ ]البمرة: وم - ٗ [ ؛ وهذا ما لم ٖٕٙنها: اعتبار العرؾ؛ لموله تعالى: }متاعا

 ٌكن العرؾ مخالفاً للشرع؛ فإن كان مخالفاً له وجب رده إلى الشرع.
 أن التموى تحمل على طاعة هللا بفعل أوامره، واجتناب نواهٌه. :ومنها - ٘

 المرآن
ُ لَكُْم   [ٕٕٗ({ ]البمرة : ٕٕٗآٌَاتِِه لَعَل كُْم تَْعِملُوَن )}َكذَِلَن ٌُبٌَُِّن ّللا 

 التفسٌر:
ٌِّن هللا لكم آٌاته وأحكامه فً كل ما  مثل ذلن البٌان الواضح فً أحكام األوالد والنساء، ٌب

 تحتاجونه فً معاشكم ومعادكم؛ لكً تعملوها وتعملوا بها.
ُ لَكُْم آٌَ     [، أي مثَل ذلن البٌان السابك ٕٕٗاتِِه{]البمرة:لوله تعالى: }َكذَِلَن ٌُبٌَُِّن َّللاَّ

 ٌبٌن هللا لكم آٌاته.
أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن "سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا:    

 .(ٕٖٙٔ)[، ٌعنً:هكذا ٌبٌن هللا لكم آٌاته"ٕٕٗ}كذلن{]البمرة:
 .(2ٕٖٔ)لال ابن عثٌمٌن: " أي ٌبٌن اآلٌات ألجلكم حتى تتبٌن لكم، وتتضح"    
لال الماسمً: "أي: مثل ذلن البٌان الشافً ٌبٌن هللا لكم، فً جمٌع المواضع    

 .(1ٕٖٔ)آٌاته الدالة على أحكامه"
لال الراؼب: " نبه أنه كما بٌن لكم هذه األحكام ٌبٌن لكم سابر اآلٌات العملٌة    

 .(5ٕٖٔ)والسمعٌة لتكونوا ألرب إلى استعادة العمل المكتسب"

 .(ٖٖٓٔ)؛ أي "أن هللا ٌوضحه حتى ال ٌبمى فٌه خفاء"ومعنى )البٌان( التوضٌح   
ٌَاتِِه[]البمرة:     [، أي: "حدوده، وحبلله وحرامه واألحكام النافعة ٕٕٗو} آ
 .(ٖٖٔٔ)لكم"

و)اآلٌات( :جمع آٌة؛ وهً العبلمة المعٌنة لمدلولها؛ وتشمل اآلٌات الكونٌة    
الكونٌة والشرعٌة ما ال ٌبمى معه أدنى شبهة والشرعٌة؛ فإن هللا سبحانه وتعالى بٌّن لنا من آٌاته 

فً أن هذه اآلٌات عبلمات واضحة على وجود هللا عّز وجّل، وعلى ما له من حكمة، ورحمة، 
 .(ٕٖٖٔ)ولدرة
 :(ٖٖٖٔ)[، وجهانٕٕٗوفً إعراب لوله }لَكُْم{]البمرة:   

 األول: ٌحتمل أن تكون البلم لتعدٌة الفعل: } ٌُبٌَُِّن {.
 ن تكون البلم للتعلٌل؛ أي ٌبٌن اآلٌات ألجلكم حتى تتبٌن لكم، وتتضح.والثانً: وٌحتمل أ

[؛ "أي لتكونوا من ذوي العمول ٕٕٗلوله تعالى: } لَعَلَّكُْم تَْعِملُوَن{]البمرة:   
 .(ٖٖٗٔ)الرشٌدة"

                                                             

هللا  ، عن أبً زرعة، ثنا نحٌى بن عبد هللا بن بكٌر، حدثنً عبد٘٘ٗ/ٕ(:ص2ٕٓٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٖٙٔ)
 بن لهٌعة، حدثنً عطاء بن دٌنار، عن سعٌد بن جبٌر.

 .5ٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2ٕٖٔ)
 .2ٖٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٕٖٔ)
 .51ٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب: 5ٕٖٔ)
 .5ٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٖٓٔ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖٖٔٔ)
 .5ٕٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٖٖٔ)
 .5ٕٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٖٖٔ)
 .5ٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٖٗٔ)



[، ٕٕٗروي عن "عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم، فً لول هللا: }ٌعملون{]البمرة:   
 .(ٖٖ٘ٔ)لال: ٌتفكرون"

ل السعدي: " لعلكم تعملونها فتعرفونها وتعرفون الممصود منها، فإن من لا   
 .(ٖٖٙٔ)عرؾ ذلن أوجب له العمل بها"

 .(2ٖٖٔ)لال الصابونً: "لتعملوا ما فٌها وتعملوا بموجبها"   
 .(1ٖٖٔ)لال الماسمً: "لكً تفهموا ما فٌها وتعملوا بموجبها"   

 الفوابد:
بتبٌٌن اآلٌات؛ لموله تعالى: } كذلن ٌبٌن هللا لكم آٌاته  من فوابد اآلٌة: منة هللا على عباده - ٔ

 لعلكم تعملون{.
ومنها: أن مسابل النكاح والطبلق، لد ٌخفى على اإلنسان حكمتها؛ ألن هللا جعل بٌان  - ٕ

 ذلن إلٌه، فمال تعالى: } كذلن ٌبٌن هللا لكم {.
الذٌن ٌسمون أنفسهم  -ٌؾ أهل التجهٌل؛ وعلى أهل التحر -ومنها: الرد على المفوضة  - ٖ

بؤهل التؤوٌل؛ لموله تعالى: } ٌبٌن هللا لكم آٌاته {؛ ألن أهل التفوٌض ٌمولون: إن هللا لم ٌبٌن ما 
أراد فً آٌات الصفات، وأحادٌثها؛ وأنها بمنزلة الحروؾ الهجابٌة التً ال ٌفهم معناها؛ وأهل 

ٌات الصفات، وأحادٌثها؛ وإنما وكل ذلن إلى التحرٌؾ ٌمولون: إن هللا لم ٌبٌن المعنى المراد فً آ
عمولنا؛ وإنما البٌان بما ندركه نحن بعمولنا؛ فنمول: لو كان األمر كما ذكرتم لكان هللا سبحانه 

 .وتعالى ٌبٌّنه؛ فلما لم ٌبٌن ما للتم علم أنه لٌس بمراد
وهو تبٌٌن  -ومن فوابد اآلٌة: الثناء على العمل، حٌث جعله هللا ؼاٌة ألمر محمود  - ٗ

 أي اإلرادات السٌبة. -اآلٌات؛ والمراد عمل الرشد السالم من الشبهات، والشهوات 
 ومنها: إثبات العلة ألفعال هللا؛ لموله تعالى: } لعلكم تعملون {. - ٘

ومنها: أنه ال ٌمكن أن ٌوجد فً الشرع حكم ؼٌر مبٌن؛ لموله تعالى: } ٌبٌن هللا لكم  - ٙ
 نا جمع مضاؾ؛ فٌعم.آٌاته {؛ واآلٌات ه

 فإن لال لابل: إننا نجد بعض النصوص تخفى علٌنا؟
 فالجواب: أن ذلن إما لمصور فً فهمنا؛ وإما لتمصٌر فً تدبرنا؛ وإما لنمص فً علومنا؛

 أما أن النص نفسه لم ٌبٌن فهذا شًء مستحٌل.
 المرآن

ُ ُموتُوا ثُم  أَْحٌَاهُْم }أَلَْم تََر إِلَى ال ِذٌَن َخَرُجوا ِمْن ِدٌَاِرِهْم َوهُْم  أُلُوٌف َحذََر اْلَمْوِت فَمَاَل لَُهُم ّللا 
َ لَذُو فَْضٍل َعلَى الن اِس َولَِكن  أَْكثََر الن اِس اَل ٌَْشكُُروَن )  [ٖٕٗ({ ]البمرة : ٖٕٗإِن  ّللا 

 التفسٌر:
وا من أرضهم ومنازلهم، وهم أل -أٌها الرسول-ألم تعلم  وؾ كثٌرة؛ خشٌة لصة الذٌن فرُّ

الموت من الطاعون أو المتال، فمال لهم هللا: موتوا، فماتوا دفعة واحدة عموبة على فرارهم من 
لدر هللا، ثم أحٌاهم هللا تعالى بعد مدة؛ لٌستوفوا آجالهم، ولٌتعظوا وٌتوبوا؟ إن هللا لذو فضل 

  علٌهم.عظٌم على الناس بنعمه الكثٌرة، ولكن أكثر الناس ال ٌشكرون فضل هللا
[، " أي ألم ٖٕٗلوله تعالى: }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن َخَرُجوا ِمْن ِدٌَاِرِهْم{ ]البمرة :    

ٌصل إِلى سمعن ٌا دمحم أو أٌها المخاطب حال أولبن الموم الذٌن خرجوا من وطنهم"
(ٖٖٔ5). 

لع فٌها لال الماسمً: " أي: ممن تمدمكم من األمم من دٌارهم، التً ألفوها لما و   
 .(ٖٓٗٔ)مما ال طالة لهم به من الموت"

                                                             

 .٘٘ٗ/ٕ(:1ٕٓٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم:)ٖٖ٘ٔ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖٖٙٔ)
 .5ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٖٖٔ)
 .2ٖٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٖٖٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٖٖٔ)
 .2ٖٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖٓٗٔ)



؛ أو لكل من ٌتؤتى خطابه؛ واألخٌر أحسن؛ -ملسو هيلع هللا ىلص-والخطاب هنا إما لرسول هللا    
 .(ٖٔٗٔ)ألنه أعم؛ و )الرإٌة( هنا رإٌة الفكر؛ ال رإٌة البصر

رإٌة ولوله تعالى : } أَلَْم تََر { أي "ألم تعلم بإعبلمً إٌان ، وهو من    
 .(ٕٖٗٔ)الملب"
لال المرطبً: "ولرأ أبو عبدالرحمن السلمً }ألم تْر{ بجزم )الراء(، وحذفت    

 .(ٖٖٗٔ)الهمزة حذفا من ؼٌر إلماء حركة، ألن األصل ألم ترء"
لال الزمخشري: لوله تعالى"}أَلَْم تََر{، تمرٌر لمن سمع بمصتهم من أهل الكتاب    

وٌجوز أن ٌخاطب به من لم ٌر ولم ٌسمع ، ألّن هذا وأخبار األّولٌن ، وتعجٌب من شؤنهم، 
 .(ٖٗٗٔ)الكبلم جرى مجرى المثل فً معنى التعجٌب"

 : (ٖ٘ٗٔ)[، وجهانٖٕٗوفً لوله تعالى:}َوهُْم أُلُوٌؾ{]البمرة:   
 . (ٖٙٗٔ)أحدهما : ٌعنً ُمْإتَِلِفً الملوب، وهو لول ابن زٌاد

وا مإتلفٌن ، فخالفت هذه أي "لم تخرجهم فرلة لومهم وال فتنة بٌنهم إنما كان   
الفرلة فخرجت فرارا من الموت وابتؽاء الحٌاة بزعمهم ، فؤماتهم هللا فً منجاهم 

 .(2ٖٗٔ)بزعمهم"
، والحجاج بن (5ٖٗٔ)، ووهب بن منبه(1ٖٗٔ)والثانً : ٌعنً ألوفاً فً العدد . لاله ابن عباس

، وهو لول (ٖٗ٘ٔ)ودمحم بن إسحاق (ٖٖ٘ٔ)وعطاء (ٕٖ٘ٔ)ومجاهد (ٖٔ٘ٔ)، والسدي(ٖٓ٘ٔ)أرطؤة
 الجمهور وهو الصحٌح.

 :(ٖ٘٘ٔ)واختلؾ لابلوا هذا فً عددهم على أربعة ألاوٌل   
 .(ٖٙ٘ٔ)أحدها : كانوا أربعة آالؾ ، رواه سعٌد بن جبٌر ، عن ابن عباس

 والثانً : كانوا ثمانٌة آالؾ .

 .(2ٖ٘ٔ)والثالث : كانوا بضعة وثبلثٌن ألفاً ، وهو لول السدي
ً والرابع : كانوا أربعٌن ألفاً ، وهو مر  .(1ٖ٘ٔ)وي عن ابن عباس أٌضا

 .(5ٖ٘ٔ)لال الماوردي: "واأللوؾ تستعمل فٌما زاد على عشرة آالؾ"   
والصواب أن عدد الموم ، كان أكثر من عشرة آالؾ ، "دون من حده بؤربعة    

آالؾ ، وثبلثة آالؾ ، وثمانٌة آالؾ. وذلن أن هللا تعالى ذكره أخبر عنهم أنهم كانوا ألوفا ، وما 

                                                             

 .5ٗٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔٗٔ)
 .ٖٕٓ/ٖوانظر: تفسٌر المرطبً: ، 5ٕٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕٖٗٔ)
 .ٖٕٓ/ٖ(تفسٌر المرطبً: ٖٖٗٔ)
 .5ٕٓ/ٔ( الكشاؾ: ٖٗٗٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٖٖٓ/ٖوما بعدها، وتفسٌر المرطبً:  ٕٙٙ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ٘ٗٔ)
 .2ٕٗ-2ٖٕ/٘(:ص 1ٓٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٙٗٔ)
 .ٖٕٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٖٗٔ)
 .ٕٙٙ/٘:ص(5ٙ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٖٗٔ)
 .1ٕٙ-2ٕٙ/٘(:ص51٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٖٗٔ)
 .5ٕٙ/٘(:صٔٓٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٓ٘ٔ)
 .2ٕٓ/٘(:صٕٓٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ٘ٔ)
 .2ٕٔ-2ٕٓ/٘(:صٖٓٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٖ٘ٔ)
 .2ٕٔ/٘(:صٗٓٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٖ٘ٔ)
 .2ٕٔ/٘(:ص2ٓٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٗ٘ٔ)
 .ٕٖٔ/ٔوالعٌون: ( انظر: النكت ٖ٘٘ٔ)
 .ٕٙٙ/٘(:ص5ٙ٘٘( اخرجه الطبري)ٖٙ٘ٔ)
 .2ٕٓ/٘(: صٕٓٙ٘( أخرجه الطبري)2ٖ٘ٔ)
 .2ٕٔ/٘(:ص٘ٓٙ٘( أخرجه الطبري)1ٖ٘ٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ( النطت والعٌون:5ٖ٘ٔ)



العشرة آالؾ ال ٌمال لهم : " ألوؾ " . وإنما ٌمال " هم آالؾ " ، إذا كانوا ثبلثة آالؾ دون 
 .(ٖٓٙٔ)فصاعدا إلى العشرة آالؾ. وؼٌر جابز أن ٌمال : هم خمسة ألوؾ ، أو عشرة ألوؾ"

ً من الموت وفراراً ٖٕٗلوله تعالى:}َحذََر الموت{]البمرة:    [، "أي خوفا
 .(ٖٔٙٔ)منه"
 (ٕٖٙٔ)[، وجهٌنٖٕٗفسٌر فً لوله تعالى:}َحذََر اْلَموِت{]البمرة:ولد ذكر أهل الت   

: 
، وعمرو بن (ٖٗٙٔ)، والحسن(ٖٖٙٔ)أحدهما : أنهم فّروا من الطاعون ، وهذا لول ابن عباس

 .(2ٖٙٔ)، وهبلل بن ٌساؾ(ٖٙٙٔ)، ولتادة(ٖ٘ٙٔ)دٌنار
أخرج الطبري بسنده "عن ابن عباس فً لوله : }ألم تر إلى الذٌن خرجوا من    

ألوؾ حذر الموت{، كانوا أربعة آالؾ ، خرجوا فرارا من الطاعون ، لالوا :نؤتً  دٌارهم وهم
أرضا لٌس فٌها موت! حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا ، لال لهم هللا : رموتوا{، فمر علٌهم نبً 
من األنبٌاء ، فدعا ربه أن ٌحٌٌهم ، فؤحٌاهم ، فتبل هذه اآلٌة : }إن هللا لذو فضل على الناس 

 . (1ٖٙٔ)أكثر الناس ال ٌشكرون{"ولكن 
،  وهو وأحد لولً (2ٖٓٔ)، ومطر(5ٖٙٔ)والثانً : أنهم فروا من الجهاد ، وهذا لول الضحان

 .(2ٖٔٔ)ابن عباس
وأصح األلوال وأبٌنها وأشهرها أنهم خرجوا فرارا من الوباء، وهو اختٌار    

 . وهللا تعالى أعلم.(2ٕٖٔ)جمهور أهل التفسٌر
ُ ُموتُوا ثُمَّ أَْحٌَاهُْم{]البمرة:لوله تعالى:} فََماَل     [، " أي: لال هللا لهم ٖٕٗلَُهُم َّللاَّ

 .(2ٖٖٔ)موتوا فماتوا ثم أحٌاهم"
لال النسفً: " أي فؤماتهم هللا ، وإنما جًء به على هذه العبارة للداللة على أنهم    

جٌع للمسلمٌن ماتوا مٌتة رجل واحد بؤمر هللا ومشٌبته وتلن مٌتة خارجة عن العادة ، وفٌه تش
على الجهاد ، وأن الموت إذا لم ٌكن منه بد ولم ٌنفع منه مفر فؤولى أن ٌكون فً سبٌل هللا 

 .(2ٖٗٔ)لٌعتبروا وٌعلموا أنه ال مفر من حكم هللا وفضابه"
لال الشوكانً: " هو أمر تكوٌن عبارة عن تعلك إرادته بموتهم دفعة أو تمثٌل    

 .(2ٖ٘ٔ)حدة كؤنهم أمروا فؤطاعوا لوله ثم أحٌاهم"إلماتته سبحانه إٌاهم مٌتة نفس وا
 .(2ٖٙٔ)["٘ٙلال البؽوي: " أمر تحوٌل كموله }كونوا لردة خاسبٌن"{]البمرة:   

                                                             

 .2ٕٙ/٘( تفسٌر الطبري: ٖٓٙٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔٙٔ)
 .ٕٖٔ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  2ٕٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٖٙٔ)
 .ٕٙٙ/٘(:ص5ٙ٘٘انظر: تفسٌر الطبري)(  ٖٖٙٔ)
 .2ٕٗ/٘(:ص5ٓٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٗٙٔ)
 .2ٕٗ/٘(:صٔٔٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ٘ٙٔ)
 .2ٕ٘/٘(:صٖٔٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٙٙٔ)
 .2ٕ٘/٘(:صٗٔٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2ٖٙٔ)
هذا حدٌث  ، ولال : " 1ٕٔ:  ٕ، وأخرجه الحاكم فً المستدرن ٕٙٙ/٘(:ص5ٙ٘٘( تفسٌر الطبري)1ٖٙٔ)

صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه " ، ولال الذهبً " مٌسرة ، لم ٌروٌا له وروى له البخاري فً األدب 
. و " مٌسرة " ، هو : " مٌسرة بن حبٌب النهدي  ٖٓٔ:  ٔ، والدر المنثور  5ٓ٘:  ٔالمفرد . وانظر ابن كثٌر 
 " ، مترجم فً التهذٌب . 

 .ٙ٘ٗ/ٕ(:ص2ٕٔٗم)( انظر: تفسٌر ابن أبً حات5ٖٙٔ)
 .ٙ٘ٗ/ٕ(:ص2ٕٔٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٖٓٔ)
 .ٙ٘ٗ/ٕ(:ص2ٕٔٗ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)1ٕٙ/٘(:ص 5ٙ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)2ٖٔٔ)
 . ٕٖٕ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: 2ٕٖٔ)
 .ٕٔٙ/ٔ( فتح المدٌر: 2ٖٖٔ)
 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 2ٖٗٔ)
 .ٕٔٙ/ٔ( فتح المدٌر: 2ٖ٘ٔ)



لال ابن العربً : "أماتهم هللا تعالى مدة عموبة لهم ثم أحٌاهم ؛ ومٌتة العموبة    
 .(22ٖٔ)بعدها حٌاة ، ومٌتة األجل ال حٌاة بعدها"

و"إنما فعل ذلن معجزة لنبً من أنبٌابه كان اسمه شمعون من لال الماوردي :    
 .(21ٖٔ)أنبٌاء بنً إسرابٌل ، وأن مدة موتهم إلى أن أحٌاهم هللا سبعة أٌام "

ُ ُموتُوا{]البمرة:    [، ٖٕٗولد ذكر العلماء فً تفسٌر لوله تعالى} فََماَل لَُهُم َّللاَّ
 : (25ٖٔ)لوالن

ال : لالت السماء فمطرت ، ألن المول ممدمة األفعال ، فعبر أحدهما : ٌعنً فؤماتهم هللا ، كما ٌم
 به عنها .

 والثانً : أنه تعالى لال لوالً سمعته المبلبكة .
لال المرطبً: " و}موتوا{ أمر تكوٌن ، وال ٌبعد أن ٌمال : نودوا ولٌل لهم :    

 بواسطة الملكٌن موتوا. ولد حكً أن ملكٌن صاحا بهم : موتوا فماتوا ؛ فالمعنى لال لهم هللا
 .(1ٖٓٔ)"موتوا" ، وهللا أعلم"

لال السعدي: ثم إن هللا تعالى أحٌاهم" إما بدعوة نبً أو بؽٌر ذلن، رحمة بهم    
 .(1ٖٔٔ)ولطفا وحلما، وبٌانا آلٌاته لخلمه بإحٌاء الموتى"

َ لَذُو فَْضٍل َعلَى النَّاِس{]البمرة:    عام [، " أي: ذو إِنٖٕٗلوله تعالى:} إِنَّ َّللاَّ
وإِحسان على الناس حٌث ٌرٌهم من اآلٌات الباهرة والحجج الماطعة ما ٌبّصرهم بما فٌه سعادتهم 

 .(1ٕٖٔ)فً الدنٌا واآلخرة"
لال البؽوي: لٌل هو على العموم فً حك الكافة فً الدنٌا ، ولٌل على    

 .(1ٖٖٔ)الخصوص فً حك المإمنٌن"
صر أولبن وكما بصركم لال النسفً: " حٌث ٌبصرهم ما ٌعتبرون به كما ب   

بالتصاص خبرهم ، أو لذو فضل على الناس حٌث أحٌا أولبن لٌعتبروا فٌفوزوا ولو شاء لتركهم 
 .(1ٖٗٔ)موتى إلى ٌوم النشور"

لال الشوكانً: " التنكٌر فً لوله }فضل{ للتعظٌم أي لذو فضل عظٌم على    
وأما المخاطبون فلكونه لد أرشدهم الناس جمٌعا، أما هإالء الذٌن خرجوا فلكونه أحٌاهم لٌعتبروا 

 .(1ٖ٘ٔ)إلى اإلعتبار واالستبصار بمصة هإالء"
[، أي: ولكن أكثر ٖٕٗلوله تعالى: } َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْشكُُروَن{]البمرة:   

 .(1ٖٙٔ)الناس ال ٌمومون بشكر هللا عّز وجّل حٌن ٌتفضل علٌهم"
ما أنعم هللا به علٌهم فً دٌنهم لال ابن كثٌر: " أي : ال ٌمومون بشكر    

 .(12ٖٔ)ودنٌاهم"
 .(11ٖٔ)لال الصابونً: " أي ال ٌشكرون هللا على نعمه بل ٌنكرون وٌجحدون"   

                                                                                                                                                                               

 .5ٕٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2ٖٙٔ)
 .ٕٖٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 22ٖٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ( النكت والعٌون: 21ٖٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٖٕٔ/ٖ( انظر: تفسٌر االمرطبً: 25ٖٔ)
 .ٖٕٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 1ٖٓٔ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 1ٖٔٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٕٖٔ)
 .5ٕٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 1ٖٖٔ)
 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 1ٖٗٔ)
 .ٕٔٙ/ٔالمدٌر: ( فتح 1ٖ٘ٔ)
 .5ٙٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1ٖٙٔ)
 .ٔٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 12ٖٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 11ٖٔ)



لال السعدي:" فبل تزٌدهم النعمة شكرا، بل ربما استعانوا بنعم هللا على    
 .(15ٖٔ)عم"معاصٌه، وللٌل منهم الشكور الذي ٌعرؾ النعمة وٌمر بها وٌصرفها فً طاعة المن

 .(5ٖٓٔ):"طاعة المتفضل"« الشكر»و    
 الفوابد

من فوابد اآلٌة: أنه ال فرار من لدر هللا؛ لموله تعالى: } حذر الموت فمال لهم هللا موتوا  - ٔ
 {؛ ولد صح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال فً الطاعون: "إذا سمعتم به بؤرض فبل تمدموا علٌه وإذا ولع

 .(ٔ)فبل تخرجوا فراراً منه"بؤرض وأنتم بها 
لال ابن كثٌر: " وفً هذه المصة عبرة ودلٌل على أنه لن ٌؽنً حذر من لدر وأنه ، ال ملجؤ 
من هللا إال إلٌه ، فإن هإالء فروا من الوباء طلبًا لطول الحٌاة فعوملوا بنمٌض لصدهم وجاءهم 

 .(5ٖٔٔ)الموت سرٌعًا فً آن واحد"
، وإحٌاء المٌت؛ لموله تعالى: } موتوا {؛ ومنها: تمام لدرة هللا  - ٕ ًّ عّز وجّل بإماتة الح

 فماتوا بدلٌل لوله تعالى: } ثم أحٌاهم {.
 ومنها: أن فٌها داللة على البعث؛ وجهه: أن هللا أحٌاهم بعد أن أماتهم. - ٖ
لى: } ومنها: أن بٌان هللا عّز وجّل آٌاته للناس، وإنماذهم من الهبلن من فضله؛ لموله تعا - ٗ

 إن هللا لذو فضل على الناس {.
ومنها: أن هلل نعمة على الكافر؛ لعموم لوله تعالى: } على الناس {؛ ولكن نعمة هللا على  - ٘

الكافر لٌست كنعمته على المإمن؛ ألن نعمته على المإمن نعمة متصلة بالدنٌا واآلخرة؛ وأما 
 على الكافر فنعمة فً الدنٌا فمط.

 الشاكر من الناس للٌل؛ لموله تعالى: } ولكن أكثر الناس ال ٌشكرون {.ومنها: أن  - ٙ
ومنها: أن العمل ٌدل على وجوب شكر المنعم؛ لموله تعالى: } إن هللا لذو فضل على  - 2

الناس ولكن أكثر الناس ال ٌشكرون {؛ وهذا على سبٌل الذم؛ فٌكون من ال ٌشكر مذموماً عمبلً، 
 وشرعاً.
بلم هللا سبحانه وتعالى بحروؾ مرتبة؛ لموله تعالى: } موتوا {؛ فٌكون فٌه ومنها: أن ك - 1

 رد على من لال: إن كبلم هللا هو المعنى المابم بنفسه.
[ أن هللا عّز وجّل 1ٕومنها: أن معنى لوله تعالى: }إذا أراد شٌباً أن ٌمول له كن{ ]ٌس:  - 5

بما أراد: كن كذا؛ كن كذا؛ ألن الكبلم بكلمة  ٌتكلم بما أراد؛ ال أن ٌمول: }كن{ فمط؛ بل ٌتكلم
؛ فٌصٌر معنى }كن{ أي األمر (ٕ)«اكتب لال: رب ماذا أكتب؟»}كن{ مجمل؛ ولما لال هللا للملم: 

المستفاد من هذه الصٌؽة؛ ولكنه ٌكون أمراً خاصاً؛ فلو كان هللا سبحانه وتعالى ٌرٌد أن ٌنزل 
 صٌؽة التً أراد هللا عّز وجّل.مطراً؛ ال ٌمول: }كن{ فمط؛ بل ٌكون بال

ومن فوابد اآلٌة: جواز حذؾ ما كان معلوماً، وأنه ال ٌنافً الببلؼة؛ وهو ما ٌسمى  - ٓٔ
؛ «فماتوا ثم أحٌاهم»عند الببلؼٌٌن بإٌجاز الحذؾ؛ لموله تعالى: } موتوا ثم أحٌاهم {؛ والتمدٌر: 

 وهذا كثٌر فً المرآن، وكبلم العرب.

                                                             

 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 15ٖٔ)
 .5ٙٔ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن:5ٖٓٔ)

، 2ٔٓٔ، وأخرجه مسلم ص2ٖٖٗ: حدٌث رلم ٗ٘، كتاب أحادٌث األنبٌاء، باب 1ٕٗأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .1ٕٕٔ[ 5ٕ] 22ٕ٘الطاعون والطٌرة، والكهانة...، حدٌث رلم  :ٕٖكتاب السبلم، باب 

 .ٔٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5ٖٔٔ)
؛ وأبو داود ٕ٘٘ٔ: إعظام أمر اإلٌمان بالمدر، حدٌث رلم 2ٔ، كتاب المدر، باب 1ٙ1ٔأخرجه الترمذي ص (ٕ)
، كتاب التفسٌر، تفسٌر سورة 51ٗ/ٕ؛ والحاكم 2ٓٓٗ: فً المدر، حدٌث رلم ٙٔ، كتاب السنة، باب 1ٙ٘ٔص

أبً عاصم من عدة طرق فً  )ن والملم(؛ ولال الحاكم: صحٌح على شرط الشٌخٌن، وألره الذهبً؛ وأخرجه ابن
، باب ذكر الملم، وصحهها األلبانً، وذكر الحدٌث فً صحٌح أبً داود، ولال: 5ٗ – 1ٗ/ٔكتاب السنة 
(؛ ولال عبد المار األرناإوط فً جامع األصول: "وهو حدٌث صحسح 2ٓٓٗ، حدٌث رلم 1ٗٔ/ٖ"صحٌح" )
 (.ٔ، حاشٌة رلم 1ٔ/ٗبطرله" )



حانه وتعالى ٌمدح نفسه بما أنعم به على عباده؛ لموله تعالى: } إن هللا ومنها: أنه سب - ٔٔ
؛ فهو سبحانه (ٔ)«ال أحد أحب إلٌه المدح من هللا»لذو فضل على الناس {؛ ولهذا لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

 وتعالى ٌحب أن ٌُمدح، وٌُحمد؛ ألن ذلن صدق، وحك؛ فإنه سبحانه وتعالى أحك من ٌُثنى علٌه،
 وأحك من ٌُحَمد؛ وهو سبحانه وتعالى ٌحب الحك.

ومنها: أن من طبٌعة البشر الفرار من الموت؛ لموله تعالى: } خرجوا من دٌارهم وهم  - ٕٔ
 ألوؾ حذر الموت {.

وٌتفرع على هذه الفابدة: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌستعد للذي ٌحذر منه وهو ال ٌدري متى 
 ٌفجإه.

 

 المرآن
َ َسِمٌٌع َعِلٌٌم )}َولَاتِلُوا  ِ َواْعلَُموا أَن  ّللا   [ٕٗٗ({ ]البمرة : ٕٗٗفًِ َسبٌِِل ّللا 
 التفسٌر:
الكفار لنصرة دٌن هللا، واعلموا أن هللا سمٌع أللوالكم، علٌم بنٌَّاتكم  -أٌها المسلمون-ولاتلوا 
 وأعمالكم 

ِ{]البمرة:    .(5ٕٖٔ)أي ولاتلوا "إلعبلء دٌنه" [،ٕٗٗلوله تعالى:} َولَاتِلُوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
 .(5ٖٖٔ)لال البؽوي: " أي فً طاعة هللا أعداء هللا"  
لال الطبري:"}ولاتلوا{ أٌها المإمنون فً دٌنه الذي هداكم له، ال فً طاعة الشٌطان أعداء   

 .(5ٖٗٔ)دٌنكم"
؛ وهذا ٌشمل النٌة، -وهً شرٌعته  -لال ابن عثٌمٌن: " أي فً الطرٌمة الموصلة إلٌه   
العمل؛ أما النٌة فؤن ٌكون اإلنسان لاصداً بمتاله أن تكون كلمة هللا هً العلٌا، كما جاء فً و

الحدٌث الصحٌح أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص سبل عن الرجل ٌماتل حمٌة، وٌماتل شجاعة، وٌماتل لٌرى 
هللا هً العلٌا فهو فً سبٌل من لاتل لتكون كلمة »مكانه؛ أّي ذلن فً سبٌل هللا؟ فمال ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(5ٖ٘ٔ)؛ وأما العمل فؤن ٌكون جهاده على وفك الشرع"(ٕ)«هللا
أخرج ابن ابً حاتم بسنده "عن سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا عز وجل: } فًِ َسبٌِِل   

ِ{]البمرة:  .(5ٖٙٔ)[، ٌعنً: فً طاعة هللا"َّٕٗٗللاَّ
 .(52ٖٔ)هللا، ال لحظوظ النفس وأهوابها"لال الصابونً: " أي لاتلوا الكفار إِلعبلء دٌن   
لال الطبري: أي:" ولاتلوا أٌها المإمنون فً دٌنٌة الذي هداكم، ال فً طاعة الشٌطان أعداء   

دٌنكم ، الصادٌن عن سبٌل ربكم ، وال تحتموا عن لتالهم عند لمابهم ، وال تجبنوا عن حربهم، 
لمابهم ولتالهم حذر الموت وخوؾ المنٌة على فإن بٌدي حٌاتكم وموتكم. وال ٌمنعن أحدكم من 

نفسه بمتالهم ، فٌدعوه ذلن إلى التعرٌد عنهم والفرار منهم، فتذلوا ، وٌؤتٌكم الموت الذي خفتموه 
فً مؤمنكم الذي وألتم إلٌه، كما أتى الذٌن خرجوا من دٌارهم فرارا من الموت ، الذٌن لصصت 

                                                             
: لول هللا عز وجل: )لل إنما حرم ٔب تفسٌر المرآن سورة األعراؾ، باب ، كتا1ٖٖأخرجه البخاري ص (ٔ)

: ٙ، كتاب التوبة، باب ٙ٘ٔٔ، وأخرجه مسلم ص2ٖٙٗربً الفواحش ما ظهر منا وما بطن(، حدٌث رلم 
 .2ٕٙٓ[ ٖٖ] 55ٕٙؼٌرة هللا تعالة وتحرٌم الفواحش، حدٌث رلم 

 .ٖ٘/ٔ( تفسٌر الجبللٌن: 5ٕٖٔ)
 .5ٕٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 5ٖٖٔ)
 .1ٕٓ/٘( تفسٌر الطبري:5ٖٗٔ)

: من لاتل للمؽنم هل ٌنمص من أجره، ٓٔ، كتاب فرض الخمس، باب ٕٕ٘ - ٕٔ٘أخرجه البخاري ص (ٕ)
: من لاتل لتكون كلمة هللا هً العلٌا، ٕٗ، كتاب اإلمارة، باب 1ٔٓٔ، وأخرجه مسلم صٕٖٙٔحدٌث رلم 
 ، واللفظ لمسلم.5ٓٗٔ[ ٓ٘ٔ] 5ٕٓٗحدٌث رلم 

 .55ٔ/ٖابن عثٌمٌن: ( تفسٌر 5ٖ٘ٔ)
 . 5٘ٗ/ٕ(:2ٕٕٗ( تفسٌر ابن ابً حاتم)5ٖٙٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 52ٖٔ)



نزوله بهم حٌن جاءهم أمري ، وحل بهم لضابً ، علٌكم لصتهم ، فلم ٌنجهم فرارهم منه من 
وال ضر المتخلفٌن وراءهم ما كانوا لم ٌحذروه ، إذ دافعت عنهم مناٌاهم ، وصرفتها عن 
حوبابهم، فماتلوا فً سبٌل هللا من أمرتكم بمتاله من أعدابً وأعداء دٌنً ، فإن من حًٌ منكم فؤنا 

 .(51ٖٔ)أحٌٌه، ومن لتل منكم فبمضابً كان لتله"
لال المراؼً: " لمتال فً سبٌل َّللّا هو المتال إلعبلء كلمة الحك ، وتؤمٌن الدعوة ، ونشر   

الدٌن ، حتى ال ٌؽلب أهله ، وال ٌصدهم صاّد عن إلامة شعابره ، وتلمٌن أوامره ، والدفاع عن 
وان على ببلد اإلسبلم إذا هّم الطامع فً اؼتصابها والتمتع بخٌراتها ، وإرادة إذاللها ، والعد

استمبللها، فهذا أمر لنا بؤن نتحلّى بالشجاعة ، ونلبس سرابٌل الموة ، لٌخشى العدو بؤسنا ، 
 .(55ٖٔ)وٌرهب جانبنا ، ونكون أعزاء ونحٌا حٌاة سعٌدة فً دنٌانا وأخرانا"

لال الماسمً: " وأصل السبٌل هو الطرٌك. وسمٌت المجاهدة سبٌبل إلى هللا تعالى من حٌث   
ٌسلكها وٌتوصل إلى هللا بها لٌتمكن من إظهار عبادته تعالى، ونشر الدعوة إلى  إن اإلنسان

توحٌده وحماٌة أهلها والمدافعة عن الحك وأهله. فالمتال دفاع فً سبٌل هللا إلزالة الضرر العام. 
وهو منع الحك وتؤٌٌد الشرن. وذلن بتربٌة الذٌن ٌفتنون الناس عن دٌنهم وٌنكثون عهودهم ال 

النفس وأهوابها، والضراوة بحب التسافن وإزهاق األرواح، وال ألجل الطمع فً لحظوظ 
 .(ٕٖٓٓ)الكسب"

ً وأكثرهم أذى الهوى المدلول    لال الراؼب: " وألرب األعداء إلى اإلنسان وأصعبها دفاعا
، ولوله لما (ٕٕٖٓ)، ولوله : "أعدي عدون نفسن التً بٌن جنبٌن"(ٕٖٔٓ)علٌه بموله: " جهادن هوان"

...وصعوبة مجاهدته (ٖٕٖٓ)من تبون :" جبتم من الجهاد األصؽر إلى الجهاد األكبر"لما رجعوا 
 : (ٕٖٗٓ)أنه عدو ٌخفً وتخفى مكابده ، ونحو هذا نظر الشاعر حٌث لال

 رمتنً بنات الدهر من حٌث ال أرى       فكٌؾ بمن ٌرمً ولٌس برامً

ِ َحكَّ ِجَهادِ  ِه{ ، ولوله }َوالَِّذٌَن َجاَهُدوا فٌَِنا وعلى هذا لوله عز وجل : }َوَجاِهُدوا فًِ َّللاَّ
 .(ٕٖ٘ٓ)لَنَْهِدٌَنَُّهْم سُبُلَنَا{"

                                                             

 .1ٕٓ/٘( تفسٌر الطبري: 51ٖٔ)
 .٘٘ٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 55ٖٔ)
 .2٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٖٓٓ)
، ٖٓٔ، وفً الذرٌعة إلى مكارم الشرٌعة: ٕٓ٘/ٔ( لم نمؾ علٌه بهذا اللفظ إال عند الراؼب فً تفسٌره: ٕٖٔٓ)

 (. 1ٕولد روي ذلن عن الحسن البصري، انظر: ذم الهوى البن الجوزي حدٌث رلم)
(رواه البٌهمً فً الزهد باسناد ضعٌؾ وله شاهد من حدٌث أنس..والمشهور على االلسنة: اعدى ٕٕٖٓ)

( لال العرالً فً تخرٌج االحٌاء )كتاب عجابب الملب(: اخرجه البٌهمً فً ٖٗٔ/ٔ.إهـ )كشؾ الخفاء عدون.
كتاب الزهد من حدٌث ابن عباس، وفٌه دمحم بن عبد الرحمن بن ؼزوان احد الوضاعٌن.إهـ ولال الزبٌدي فً 

ٌث طرق اخرى ؼٌر هذه من تعمٌباً على العرالً: ووجدُت بخط ابن حجر ما نّصه: وللحدٕٙٓ/2شرح االحٌاء 
 .حدٌث أنس

"، لال األلبانً فً " السلسلة الضعٌفة و  رجعنا من الجهاد األصؽر إلى الجهاد األكبر  (ورد بلفظ"ٖٕٖٓ)
، لاله الحافظ 51ٔ(:ص2ٖٗ(، منكر ، رواه البٌهمً بسند ضعٌؾ فً الزهد الكبٌر) 21ٗ/٘الموضوعة " ) 

(، ولال الحافظ ابن حجر ٔٔ٘/ٔعنه العجلونً فً كشؾ الخفاء) العرالً فً تحمٌك أحادٌث اإلحٌاء ، نمله
رحمه هللا : هو كبلم إبراهٌم بن أبً عبلة ولٌس بحدٌث ، نمله أٌضا العجلونً عن الحافظ فً الكشؾ ، وهذا 
ملخص ما ذكره العجلونً ، وفً رواٌة البٌهمً : )لالوا : وما الجهاد األكبر؟ لال : جهاد الملب( ، ورواه 

ٌب البؽدادي بلفظ : )رجعنا من الجهاد األصؽر إلً الجهاد األكبر ، لالوا : وما الجهاد األكبر ؟ لال : الخط
مجاهدة العبد هواه( ، ولد روٌاه جمٌعا عن جابر ، كذا فً كشؾ الخفاء، ولال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا 

لال فً عزوة تبون : )رجعنا من الجهاد ( : أما الحدٌث الذي ٌروٌه بعضهم أنه 52ٔ/ٔٔفً "الفتاوى" )
 األصؽر ، إلى الجهاد األكبر ، فبل أصل له( ، ولم ٌروه أحد من أهل المعرفة بؤلوال النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأفعاله" انتهى

 (.1ٖٔ/ٕٙمجموع فتاوى ابن باز" )".
 .ٕٓ٘/ٔفسٌر الراؼب: ، وتٙٗٔ/ٕ، وؼرٌب أبً عبٌد: ٙٗ( البٌت لعمرو بن لمٌبة، انظر: دٌوانه: ٕٖٗٓ)
 .بنات الدهر: أحداثه، خطوبه ومصاببه. لٌس برام: لٌس من شؤنه أن ٌرمً، عاجز عن الرماٌةو
 .ٕٓ٘-ٔٓ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕٖ٘ٓ)



 :(ٕٖٙٓ)واختلؾ أهل التفسٌر فً من عنى هللا تعالى بهذا الخطاب، على لولٌن  
 األول: لال الجمهور: الخطاب ألمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بالمتال فً سبٌل هللا.

ه أن تكون كلمة هللا هً العلٌا. وسبل هللا كثٌرة فهً عامة لال المرطبً: "وهو الذي ٌنوى ب  
[. لال مالن : سبل هللا كثٌرة ، 1ٓٔفً كل سبٌل ؛ لال هللا تعالى : }لُْل َهِذِه َسبٌِِلً{ ]ٌوسؾ : 

 .(2ٕٖٓ)وما من سبٌل إال ٌماتل علٌها أو فٌها أو لها ، وأعظمها دٌن اإلسبلم ، ال خبلؾ فً هذا"
)الواو( فً لوله }َولَاتِلُوا{، عاطفة جملة كبلم على جملة ما تمدم، وال  وعلى هذا المول فإن

حاجة إلى إضمار فً الكبلم، لال النحاس : "}َولَاتِلُوا{، أمر من هللا تعالى للمإمنٌن أال تهربوا 
َ َسِمٌٌع َعِلٌمٌ{ أي ٌسمع لولكم إن للتم مث(1ٕٖٓ)كما هرب هإالء" ل ما لال ، ولوله }َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 .(5ٕٖٓ)هإالء وٌعلم مرادكم به
 .(ٕٖٓٔ)المول الثانً: ولٌل : الخطاب للذٌن أحٌوا من بنً إسرابٌل. لاله الضحان

و)الواو( على هذا فً لوله }َولَاتِلُوا{ عاطفة على األمر المتمدم، وفً الكبلم مترون تمدٌره: 
 .(ٕٖٔٔ)ولال لهم لاتلوا

وله : }ولاتلوا فً سبٌل هللا{، أمر من هللا الذٌن لال الطبري: "وال وجه لمول من زعم أن ل  
 .(ٕٕٖٔ)خرجوا من دٌارهم وهم ألوؾ بالمتال ، بعد ما أحٌاهم"

هو المول األول، بؤن هذا خطاب للذٌن أحٌوا أمروا بالمتال فً سبٌل هللا  -وهللا أعلم-والظاهر  
أن ٌجاهدوا. وبه لال أكثر فخرجوا من دٌارهم فرارا من الجهاد فؤماتهم هللا ثم أحٌاهم وأمرهم 

 أهل التفسٌر.
َ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{]البمرة:   [، " واعلموا أّن هللا سمٌع أللوالكم، ٕٗٗلوله تعالى:} َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 .(ٖٕٖٔ)علٌم بنٌّاتكم وأحوالكم فٌجازٌكم علٌها"
 .(ٕٖٗٔ)لال دمحم بن إسحاق: "أي: سمٌع لما ٌمولون، علٌم بما ٌخفون"  

ل الماسمً: " وفً لوله تعالى: واعلموا أن هللا سمٌع علٌم بعث على صدق النٌة لا  
واإلخبلص، كما فً الصحٌحٌن :"عن أبً موسى رضً هللا عنه لال: "سبل رسول هللا صلى 

                                                             

 .ٖٕٙ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕٖٙٓ)
 .ٖٕٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٕٖٓ)
 .ٖٕٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 1ٕٖٓ)
 .ٖٕٙ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: 5ٕٖٓ)
 .5٘ٗ/ٕ(:صٕٕٙٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٖٓٔ)
 .ٖٕٙ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕٖٔٔ)
إن كان األمر  -. وعلّل لاببل: "ألن لوله : }ولاتلوا فً سبٌل هللا {، ال ٌخلو 1ٕٕ-1ٕٔ/٘( انظر: تفسٌره: ٕٕٖٔ)

 من أحد أمور ثبلثة :  -على ما تؤولوه 
لهم هللا موتوا " ، وذلن من المحال أن ٌمٌتهم ، وٌؤمرهم وهم موتى إما أن ٌكون عطفا على لوله : " فمال  -ٔ

 بالمتال فً سبٌله.
أو ٌكون عطفا على لوله : " ثم أحٌاهم " ، وذلن أٌضا مما ال معنى له. ألن لوله : " ولاتلوا فً سبٌل هللا " ،  -ٕ

ر فصٌح العطؾ بخبر مستمبل على أمر من هللا بالمتال ، ولوله : " ثم أحٌاهم " ، خبر عن فعل لد مضى. وؼٌ
 خبر ماض ، لو كانا جمٌعا خبرٌن ، الختبلؾ معنٌٌهما. فكٌؾ عطؾ األمر على خبر ماض ؟

أو ٌكون معناه : ثم أحٌاهم ولال لهم : لاتلوا فً سبٌل هللا ، ثم أسمط " المول " ، كما لال تعالى ذكره : }ِإِذ  -ٖ
[ ، بمعنى ٌمولون : ربنا أبصرنا َٕٔد َربِِّهْم َربَّنَا أَْبَصْرَنا َوَسِمْعنَا{]سورة السجدة : اْلُمْجِرُموَن نَاِكسُو ُرُءوِسِهْم ِعنْ 

وسمعنا. وذلن أٌضا إنما ٌجوز فً الموضع الذي ٌدل ظاهر الكبلم على حاجته إلٌه ، وٌفهم السامع أنه مراد به 
لكبلم إلٌه ، فبل وجه لدعوى مدع أنه مراد الكبلم وإن لم ٌذكر. فؤما فً األماكن التً ال داللة على حاجة ا

 [.1ٕٕ-1ٕٔ/٘فٌها".]تفسٌر الطبري: 
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٕٖٔ)
. عن دمحم بن العباس، ثنا دمحم بن عمرو زنٌج، ثنا سلمة ثنا دمحم بن -ٙٗ/ٕ(:ص1ٕٕٗ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٖٗٔ)

 إسحاق.



هللا علٌه وسلم عن الرجل ٌماتل شجاعة وٌماتل حمٌة وٌماتل رٌاء، أي ذلن فً سبٌل هللا؟ فمال: 
 .(ٕٖٙٔ(")ٕٖ٘ٔ")هللا هً العلٌا فهو فً سبٌل هللا من لاتل لتكون كلمة

لال الزمخشري: أي" ٌسمع ما ٌموله المتخلفون والسابمون َعِلٌٌم بما ٌضمرونه وهو من   
 .(2ٕٖٔ)وراء الجزاء"

لال السعدي: " أي: فؤحسنوا نٌاتكم والصدوا بذلن وجه هللا، واعلموا أنه ال ٌفٌدكم المعود   
أن فً المعود حٌاتكم وبماءكم، فلٌس األمر كذلن، ولهذا ذكر المصة عن المتال شٌبا، ولو ظننتم 

السابمة توطبة لهذا األمر، فكما لم ٌنفع الذٌن خرجوا من دٌارهم حذر الموت خروجهم، بل أتاهم 
 .(1ٕٖٔ)ما حذروا من ؼٌر أن ٌحتسبوا، فاعلموا أنكم كذلن"

ؤن هللا سمٌع علٌم تحذٌراً من المخالفة، لال ابن عثٌمٌن:" وختم هللا هذه اآلٌة باألمر بعلمنا ب  
 .(5ٕٖٔ)وترؼٌباً فً الموافمة؛ فنموم بما أوجب علٌنا، ونجتنب ما حرم علٌنا"

 لال الدكتور دمحم حجازي: " وتشٌر اآلٌة الكرٌمة إلى أن موت األمم ؼالبا له سببان:  
 األول: الجبن وضعؾ العزٌمة. 

اآلٌة السابمة بموله : }َمْن َذا  -سبحانه وتعالى  -ن َّللّا والثانً : البخل وعدم اإلنفاق، ولذلن لر
َ لَْرضاً َحَسناً{، ولمد رؼب َّللّا فً اإلنفاق ، إذ عبر بالمرض عن اإلنفاق ، من  الَِّذي ٌُْمِرُض َّللاَّ
ٌمرض َّللّا الذي له خزابن السموات واألرض والذي ٌبسط الرزق لمن ٌشاء وٌمدر ، ٌضاعؾ 

 .(ٕٕٖٓ)ا كثٌرة ال ٌعلم عددها إال َّللّا ومن أصدق من َّللّا حدٌثا"له فً ثوابه أضعاف
 الفوابد:  
من فوابد اآلٌة: األمر بمتال الكافرٌن؛ وهو إما فرض عٌن، أو فرض كفاٌة، أو مستحب  - ٔ

على حسب ما لرره العلماء؛ ولد سبك الكبلم علٌه عند لوله تعالى: }ولاتلوا فً سبٌل هللا الذٌن 
 [ .5ٓٔتعتدوا{ ]البمرة:  ٌماتلونكم وال

ومنها: األمر بالمتال على وجه اإلخبلص هلل تعالى بؤن ٌماتل لتكون كلمة هللا هً العلٌا؛  - ٕ
 لموله تعالى: } ولاتلوا فً سبٌل هللا {.

ومنها: أنه ٌحرم على اإلنسان أن ٌماتل حمٌة، أو أن ٌماتل شجاعة، أو أن ٌماتل رٌاًء؛  - ٖ
ً عن ألن إٌجاب اإلخبلص  فً المتال ٌمتضً تحرٌم المتال لؽٌر ذلن؛ اللهم إال أن ٌكون دفاعا

 النفس فهو مباح؛ بل لد ٌجب.
فإن لٌل: لو لاتل دفاعاً عن وطنه ألنه بلد إسبلمً؛ فٌماتل دفاعاً عنه لهذا الؽرض؛ فهل ٌكون 

 لتاالً فً سبٌل هللا؟
 كان ذلن لحماٌة اإلسبلم.فالجواب: نعم؛ ألن نٌته أن ال ٌفرق بٌن وطنه وؼٌره إذا 

ومن فوابد اآلٌة: وجوب التمشً فً الجهاد على ما تمتضٌه الشرٌعة من طاعة األمٌر،  - ٗ
 والصبر عند اللماء، ومعاملة األسرى، وؼٌر ذلن.

ومنها: التحذٌر من مخالفة الشرٌعة؛ لموله تعالى: } واعلموا أن هللا سمٌع علٌم {؛ فإن  - ٘
 مخالفته؛ ألنه سمٌع أللوالنا علٌم بؤحوالنا. ممتضى ذلن أن نحذر من

                                                             

ونصه: عن أبً موسى  ٘ٓٔم عالما جالسا، حدٌث باب من سؤل وهو لاب -٘ٗ(أخرجه البخاري فً: العلم، ٕٖ٘ٔ)
لال: جاء رجل إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال: ٌا رسول هللا! ما المتال فً سبٌل هللا؟ فإن أحدنا ٌماتل ؼضبا وٌماتل حمٌة. 

فهو فً سبٌل  من لاتل لتكون كلمة هللا هً العلٌا»فرفع إلٌه رأسه )وما رفع إلٌه رأسه إال أنه كان لابما( ، فمال 
 « .هللا عز وجل

 .ٓ٘ٔوأخرجه مسلم فً: اإلمارة، حدٌث 
 .2ٙٔ-2٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٖٙٔ)
 .5ٕٓ/ٔ( الكشاؾ: 2ٕٖٔ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 1ٕٖٔ)
 .55ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٕٖٔ)
 .2٘ٔ/ٔ( التفسٌر الواضح: ٕٕٖٓ)



ومنها: الترؼٌب فً موافمة الشرع؛ فإن ذلن ال ٌضٌع عند هللا؛ ألنه سمٌع أللوالنا علٌم  - ٙ
 بؤحوالنا.

؛ وما تضمناه من « العلٌم»، و « السمٌع»ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن هلل تعالى؛ وهما  - 2
 الذي وصؾ هللا عّز وجّل به نفسه.« السمع»صفة، وُحكم؛ ولد سبك تفصٌل 

 المرآن
ُ ٌَْمبُِض َوٌَْبُسُط َوإِ  َ لَْرًضا َحَسنًا فٌََُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعَافًا َكثٌَِرةً َوّللا  ٌِْه }َمْن ذَا ال ِذي ٌُْمِرُض ّللا  لَ

 [ٕ٘ٗ({ ]البمرة : ٕ٘ٗتُْرَجعُوَن )

 التفسٌر:
حسنًا احتساًبا لؤلجر، فٌضاعفه له أضعافا كثٌرة ال من ذا الذي ٌنفك فً سبٌل هللا إنفالًا 

تحصى من الثواب وحسن الجزاء؟ وهللا ٌمبض وٌبسط، فؤنفموا وال تبالوا؛ فإنه هو الرزاق، 
ٌُضٌِّك على َمن ٌشاء من عباده فً الرزق، وٌوسعه على آخرٌن، له الحكمة البالؽة فً ذلن، 

 أعمالكم. وإلٌه وحده ترجعون بعد الموت، فٌجازٌكم على
فً سبب نزول اآلٌة: أخرج ابن أبً حاتم بسنده "عن ابن عباس، لال: أتت الٌهود دمحما ملسو هيلع هللا ىلص 
حٌن أنزل هللا إلٌه من ذا الذي ٌمرض هللا لرضا حسنا فمالوا: ٌا دمحم افتمر ربن، ٌسؤل عباده؟ 

 .(ٕٕٖٔ)ٌر ونحن أؼنٌاء"فؤنزل هللا عز وجل: لمد سمع هللا لول الذٌن لالوا إن هللا فم
وروي "عن ابن عمر لال: لما نزلت مثل الذٌن ٌنفمون أموالهم فً سبٌل هللا كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: رب زد أمتً، فنزلت من ذا الذي ٌمرض هللا لرضا حسنا 

لصابرون أجرهم بؽٌر فٌضاعفه له أضعافا كثٌرة لال: رب زد أمتً فنزل }إنما ٌوفى ا
 .(ٕٕٕٖ)["ٓٓٔحساب{]الزمر:

لال السعدي: " ولما كان المتال فً سبٌل هللا ال ٌتم إال بالنفمة وبذل األموال فً ذلن، أمر   

تعالى باإلنفاق فً سبٌله ورؼب فٌه، وسماه لرضا فمال: }من ذا الذي ٌمرض هللا لرضا حسنا{ 
وصا فً الجهاد، والحسن هو الحبلل فٌنفك ما تٌسر من أمواله فً طرق الخٌرات، خص

 .(ٖٕٕٖ)الممصود به وجه هللا تعالى"
ً َحَسناً{]البمرة:   ُ لَْرضا [، " أي من الذي ٌبذل ماله ٕ٘ٗلوله تعالى:}َمْن ذَا الَِّذي ٌُْمِرُض َّللاَّ

 .(ٕٕٖٗ)وٌنفمه فً سبٌل الخٌر ابتؽاء وجه هللا، وإِلعبلء كلمة هللا فً الجهاد وسابر طرق الخٌر"
ل ابن عطٌة: " ولوله }حسنا{، معناه تطٌب فٌه النٌة وٌشبه أٌضا أن تكون إشارة إلى لا  

 .(ٕٕٖ٘)كثرته وجودته"
 .(ٕٕٖٙ)لال النسفً: " بطٌبة النفس من المال الطٌب"  
 :(2ٕٕٖ)[، تفسٌرانٕ٘ٗولد ذكر العلماء فً لوله عز وجل :}لَْرضاً َحَسناً{]البمرة:  

 . (5ٕٕٖ)وابن زٌد (1ٕٕٖ)عمر بن الخطاب أحدهما : أنه النفمة فً الجهاد، وهو
 .(ٖٕٖٓ)والثانً : النفمة فً األهل. وهو لول زٌد بن أسم

والثالث: ولٌل: أن المرض الحسن هو: ذكر: "سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا 
 .(ٖٕٖٔ)أكبر"

                                                             

 . ٓٙٗ/ٕ(:5ٕٕٗ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٕٖٔ)
 .ٔٙٗ/ٕ(:صٖٕ٘ٗحاتم)( اخرجه ابن ابً ٕٕٕٖ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖٕٕٖ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٕٖٗ)
 .ٖٖٓ/ٔ( المحرر الوجً: ٕٕٖ٘)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٕٕٖٙ)
 .ٖٖٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 2ٕٕٖ)
 .ٓٙٗ/ٕ(:صٖٕٔٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٕٕٖ)
 .5ٕٓ/٘(:صٕٗٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕٕٖ)
 .ٓٙٗ/ٕ(:صٕٖٕٗحاتم)( انظر: تفسٌر ابن ابً ٖٕٖٓ)



 : (ٖٖٕٖ)، ومنه لول لبٌد(ٕٖٕٖ)والرابع: أنة: أبواب البر ، وهو لول الحسن
 ْرضاً فاْجِزِه       إنّما ٌَْجزي الَفتَى لٌََس الَجَملْ فإذا ُجوِزٌَت لَ 

لال الحسن : ولد جهلت الٌهود لما نزلت هذه اآلٌة فمالوا : إن هللا ٌستمرض منا ، فنحن   
َ فَِمٌٌر  ُ لَوَل الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّ َّللاَّ ٌَاُء{] أؼنٌاء ، وهو فمٌر ، فؤنزل هللا تعالى :} لَمَْد َسِمَع َّللاَّ َونَحْن أَْؼنِ

 [. 1ٔٔآل عمران : 
أن  )المرض الحسن( فً هذه اآلٌة، هو النفمة فً سبٌل هللا، إذ "ٌحث  -وهللا أعلم-والراجح  

، ولد كرر تعالى هذه اآلٌة فً كتابه العزٌز فً ؼٌر (ٖٕٖٗ)تعالى عباده على اإلنفاق فً سبٌله"
 .(ٖٕٖ٘)موضع، وتعددت المعانً حسب السٌاق

لماضً أبو دمحم عبد الحك: "واستدعاء المرض فً هذه اآلٌة إنما هو تؤنٌس وتمرٌب لال ا  
للناس بما ٌفهمونه من شبه المرض بالعمل للثواب وهللا هو الؽنً الحمٌد لكنه تعالى شبه عطاء 
المإمن فً الدنٌا ما ٌرجو ثوابه فً اآلخرة بالمرض كما شبه إعطاء النفوس واألموال فً أخذ 

                                                                                                                                                                               

: " حدثنا أبو سعٌد بن نحٌى بن سعٌد المطان، ثنا لبٌصة، ثنا ٔٙٗ/ٕ(:صٖٖٕٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖٕٖٔ)
سفٌان، عن أبً حٌان، عن أبٌه، عن شٌخ لهم أنه كان إذا سمع السابل ٌمول: من ذا الذي ٌمرض هللا لرضا حسنا 

 وهللا أكبر، هذا المرض". فمال: سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا
 .ٖٖٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕٖٕٖ)
 .5ٔ( دٌوانه:ٖٖٕٖ)
 .ٕٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖٕٖٗ)
تكرر لفظ )المرض الحسن( فً المرآن الكرٌم فً مواضع كثٌرة، ورؼم هذا التعدد فً الذكر لم ٌختلؾ (ٖٕٖ٘)

فً االنفاق العام فً وجوه الخٌر والبر، المعنى المراد فً آٌة من اآلٌات، بل كان الممصود دابما هو الترؼٌب 
 كالجهاد فً سبٌل هللا وإطعام الجابعٌن وكسوة العارٌن وتعلٌم الجاهلٌن وتطبٌب المصابٌن.

إذ أورد المرآن الكرٌم فى المرض ست آٌات فى خمس سور جمٌعها مدنٌة أٌة واحدة فى أربع سور؛ وهً 
[. ولد عبر المرآن ٔٔو1ٔ[ وآٌتٌن فى سورة ]الحدٌد ٕٓالمزمل:[ و]ٕ٘ٗ[ و ]البمرة:2ٔ[ و]التؽابن:ٕٔ]المابدة:

الكرٌم عن المرض وهو اسم بؤلفاظ مختلفة مشتمة من الفعل الماضً الثبلثى )لرض( بصٌؽة الفعل المضارع و 
َ لَرْ  -األمر كذلن المصدر كما ٌلى:  ْرتُُموهُْم َوأَْلَرْضتُُم َّللاَّ [ ًٕٔضا َحَسنًا{ ]المابدة:ألرضتم: }َوآَمنتُم بُِرسُِلً َوَعزَّ

َ لَْرًضا َحَسًنا ٌَُضاَعُؾ لَُهْم َولَُهْم أَْجٌر َكرِ  - لَاِت َوأَْلَرُضوا َّللاَّ ّدِ لٌَِن َواْلُمصَّ ّدِ [ ٌٌٔٔم{ ) ]الحدٌد:وألرضوا: }إِنَّ اْلُمصَّ
َ لَْرًضا - َكاةَ َوأَْلِرُضوا َّللاَّ بَلةَ َوآتُوا الزَّ تمرضوا: }ِإن تُْمِرُضوا  -[ َٕٓحَسنًا{ ]المزمل: وألرضوا: }َوأَلٌُِموا الصَّ

َ لَْرًضا َحَسنًا ٌَُضاِعْفهُ لَكُْم َوٌَْؽِفْر لَكُْم{ ]التؽابن: ٌمرض: ولد ورد مرتٌن فى آٌتٌن فى سورتٌن كالتالى:  -[ 2َّٔللاَّ
َ لَْرًضا َحَسنًا فٌََُضاِعفَهُ لَهُ{]البمرة: َ لَْرًضا َحَسنًا فٌََُضاِعَفهُ [ ٕ٘ٗ}َمْن ذَا الَِّذي ٌُْمِرُض َّللاَّ }َمْن ذَا الَِّذي ٌُْمِرُض َّللاَّ

لرضا: ورد لفظ لرضا ست مرات فى سورة البمرة والمابدة والحدٌد والتؽابن والمزمل كما  -[ ٔٔلَهُ{ ]الحدٌد:
ً َكثِ  -ٌلى:  ً َفٌَُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعَافا ً َحَسنا َ لَْرضا ٌِْه تُْرَجعُوَن{ }َمْن ذَا الَِّذي ٌُْمِرُض َّللاَّ ُ ٌَْمبُِض َوٌَْبسُطُ َوإَِل ٌَرةً َوَّللاَّ
َ لَْرًضا حَ  -{ ٕ٘ٗالبمرة: ْرتُُموهُْم َوأَْلَرْضتُُم َّللاَّ َكاةَ َوآَمنتُم ِبُرسُِلً َوَعزَّ ٌْتُُم الزَّ بَلةَ َوآتَ َُكفَِّرنَّ }لَبِْن أَلَْمتُُم الصَّ َسنًا ألَّ

ً َحَسناً  -[ ٕٔنَّكُْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{ ]المابدة:َعنكُْم َسٌِّبَاتِكُْم َوأَلُْدِخلَ  َ لَْرضا }َمْن ذَا الَِّذي ٌُْمِرُض َّللاَّ
َ َلْرًضا َحَسنًا  -[ ٔٔفٌََُضاِعفَهُ لَهُ َولَهُ أَْجٌر َكِرٌٌم{ ]الحدٌد: لَاِت َوأَْلَرُضوا َّللاَّ ّدِ لٌَِن َواْلُمصَّ ّدِ ٌَُضاَعُؾ لَُهْم }إِنَّ اْلُمصَّ

ُ َشكُوٌر  -[ 1َٔولَُهْم أَْجٌر َكِرٌٌم{ ]الحدٌد: َ لَْرًضا َحَسنًا ٌَُضاِعْفهُ لَكُْم َوٌَْؽِفْر لَكُْم َوَّللاَّ }إْن تُْمِرُضوا َّللاَّ
ٌٍْر تَ  -[ 2َٔحِلٌٌم{]التؽابن: ْن َخ ُموا ألَنفُِسكُم ّمِ َ لَْرًضا َحَسنًا َوَما تُمَّدِ ًٌْرا َوأَْعَظَم }َوأَْلِرُضوا َّللاَّ ِ هَُو َخ ِجُدوهُ ِعنَد َّللاَّ

ِحٌٌم{ ]المزمل: َ َؼفُوٌر رَّ َ إِنَّ َّللاَّ  [.ٕٓأَْجًرا َواْستَْؽِفُروا َّللاَّ
والمرض فى اإلسبلم هو أنسب الطرق وأهم الوسابل التى تإدى إلى نهضة المجتمع وإشاعة األمن والسبلم فى 

 المشكبلت االجتماعٌة وذلن لما نستخلصه مما سبك ذكره: ربوعه وتإدى إلى الرواج االلتصادى وحل
أوال: أن المرض ٌحفظ كرامة اإلنسان الممترض من ذل السإال وٌفتح له باب األمل فى عمل ٌعٌش منه أواًل  

 فضبلً على أن الممرض ال ٌحب أن ٌمن بما لدمه وأن ٌخفى المرض وال ٌفصح عنه.   ورد المرض للممرض
ٌَْسَرةٍ ۚثانٌاً: أن رد ال ٌ إِلَٰى َم رٌ  تََصدَّلُوا َوأَن مرض مضمون وواجب على الممترض رده فإن تعثر: }"فَنَِظَرة ٌْ  َخ

 [ .1ٕٓ:البمرة{ ]تَْعلَُمونَ  كُنتُمْ  إِن ۖ   لَّكُمْ 
ثالثاً: أن هللا سبحانه وتعالى ٌرد المرض على الممرض أضعافاً مضاعفه وأضعافاً كثٌرة فثوابه أعظم من الصدلة 
ونهٌب بالجهات الرسمٌة والمعنٌة بالدعوة إلى هللا كاألزهر الشرٌؾ ووزارة األولاؾ والعلماء والداعٌن إلى هللا 

 . أن ٌبٌنوا لعموم المسلمٌن معنى المرض الحسن وأثره على أمن المجتمع وشٌوع المحبة فى ربوعه



بٌع والشراء ولد ذهبت الٌهود فً مدة النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى التخلٌط على المإمنٌن بظاهر الجنة بال
 .(ٖٕٖٙ)االستمراض ولالوا إلهكم محتاج ٌستمرض وهذا بٌن الفساد"

ً َكِثٌَرةً{]البمرة:   [، ٌعنً: "فٌكون جزاإه أن ٌضاعؾ ٕ٘ٗلوله تعالى: }فٌََُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعَافا
 .(2ٖٕٖ)له ذلن المرض أضعافاً كثٌرة" هللا تعالى

لال الصابونً: "ألنه لرٌض ألؼنى األؼنٌاء رّب العالمٌن جّل جبلله وفً الحدٌث"َمْن   
ٌَْر َعِدٌم َوالَ َظلُوٍم"  .(5ٖٕٖ)"(1ٖٕٖ)ٌُْمِرُض َؼ

روي عن عبد هللا بن مسعود لال : لما نزلت : }من ذا الذي ٌمرض هللا لرضا حسنا{، لال أبو 
ٌا رسول هللا ، أو إن هللا ٌرٌد منا المرض ؟! لال : نعم ٌا أبا الدحداح! لال : ٌدن! لال: الدحداح : 

فناوله ٌده ، لال : فإنً لد ألرضت ربً حابطً ، حابطا فٌه ستمبة نخلة. ثم جاء ٌمشً حتى 
جً! لد أتى الحابط وأم الدحداح فٌه فً عٌالها ، فناداها : ٌا أم الدحداح! لالت : لبٌن ! لال : اخر

 .(ٕٖٓٗ)ألرضت ربً حابطا فٌه ستمبة نخلة"
ً َكثٌَِرةً{]البمرة:   [، على ٕ٘ٗولد اختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى :}فٌََُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعَافا

 :(ٕٖٔٗ)لولٌن
 .(ٕٕٖٗ)أحدهما : بالواحد سبعمابة ضعؾ ، وهو لول ابن زٌد

 .(ٖٕٖٗ)والثانً : ال ٌعلمه أحد إال هللا ، وهو لول السدي 

                                                             

 .ٖٖٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٕٖٙ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٖٕٖ)
،  كتاب صبلة المسافرٌن ولصرها باب الترؼٌب فً الدعاء والذكر فً ٕٕ٘/ٔ(:ص2٘1مسلم )صحٌح (1ٖٕٖ)

  .آخر اللٌل واإلجابة فٌه
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٖٕٖ)
(: ٖٕٓٗ. باسناد ضعٌؾ. وأخرجه ابن ابً حاتم)1ٕ٘-1ٕٗ/٘(: ص:ٕٓٙ٘( أخرجه الطبري)ٕٖٓٗ)

 .ٓٙٗ/ٕص
( تحمٌك الدكتور الحمٌد ، ومن 2ٔٗن منصور فً السنن برلم )( ورواه سعٌد ب12وجزء الحسن بن عرفة برلم )

( عن خلؾ به نحوه ، وحمٌد األعرج ضعٌؾ ، لكن للحدٌث ٖٔٓ/ٕٕطرٌمه رواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر )
 شواهد من حدٌث أنس وعمر رضً هللا عنهما.

حلبً( ،  ٙٗٔ:  ٖ) 5ٕٓ٘ٔ ولمصة أبً الدحداح أصل آخر صحٌح . من حدٌث أنس ، رواه أحمد فً المسند :
بإسناد صحٌح : " عن أنس : أن رجبل لال : ٌا رسول هللا ، إن لفبلن نخلة ، وأنا ألٌم حابطً بها ، فؤمره أن 
ٌعطٌنً حتى ألٌم حابطً بها ، فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص : أعطها إٌاه بنخلة فً الجنة ، فؤبى ، فؤتاه أبو الدحداح ، فمال : 

خلتن بحابطً! ففعل ، فؤتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، . فمال : ٌا رسول هللا ، إنً لد ابتعت النخلة بحابطً ، لال : بعنً ن
فاجعلها له ، فمد أعطٌتكها . فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : كم من عذق راح ، ألبً الدحداح ، فً الجنة . لالها مرارا ، 

ٌا أم الدحداح ، اخرجً من الحابط ، فإنً لد بعته بنخلة فً الجنة . فمالت : ربح البٌع لال : فؤتى امرأته فمال : 
 ، أو كلمة تشبهها " .

. ولال : " رواه أحمد ، والطبرانً ، ورجالهما رجال  ٕٖٗ - ٖٕٖ:  5وحدٌث أنس هذا فً مجمع الزوابد 
 دٌث ، ٌصحح من هذا الموضع .الصحٌح " . وولع فً مطبوعة مجمع الزوابد سمط نحو سطر أثناء الح

، عن جابر بن سمرة ، لال : " صلى رسول هللا  ٕٗٙ:  ٔوله أصل ثان صحٌح . فروى مسلم فً صحٌحه 
ملسو هيلع هللا ىلص على ابن الدحداح ، ثم أتى بفرس عري ، فعمله رجل فركبه ، فجعل ٌتولص به ، ونحن نتبعه نسعى خلفه ، 

لنبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : كم من عذق معلك أو مدلى فً الجنة البن الدحداح " . " أو لال لال : فمال رجل من الموم : إن 
 شعبة : ألبً الدحداح " .

و)أبو الدحداح(: هو ثابت بن الدحداح ، أو ابن الدحداحة . وٌكنى " أبا الدحداح " أو " أبا الدحداحة " ، مترجم 
، وذكر الخبلؾ فً أنه واحد أو اثنان . ثم زعم أن  1٘ - 2٘:  2. ثم ترجمه فً الكنى  55ٔ:  ٔفً اإلصابة 

الحك أن الثانً ؼٌر األول! واستدل بحدٌث نمله من رواٌة أبً نعٌم ضعٌؾ ، وأن فً إسناده رجبل " واهى 
الحدٌث " !! فسمط االستدالل به دون رٌب . الحابط : بستان النخٌل إذا كان علٌه جدار ٌحٌط به ، فإن لم ٌكن 

 لٌه الحابط فهو " ضاحٌة " . ع
 .ٖٖٔ/ٔ( النكت والعٌون:ٕٖٔٗ)
 . عن ٌونس لال ، أخبرنا ابن وهب لال ، لال ابن زٌد.1ٖٕ/٘(:ص2ٔٙ٘( أخرجه الطبري)ٕٕٖٗ)
 . عن أبً زرعة ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط، عن السدي.ٕٙٗ/ٕ(:صٖٕٙٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖٕٖٗ)



لال الشنمٌطً: "لم ٌبٌن هنا لدر هذه األضعاؾ الكثٌرة ولكنه بٌن فً موضع آخر أنها تبلػ   
سبعمابة ضعؾ وتزٌد عن ذلن . وذلن فً لوله تعالى : } }َمثَُل الَِّذٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم فًِ َسبٌِِل 

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَْنَبتَْت َسْبَع َسنَاِبَل فًِ كُّلِ سُ  ُ ٌَُضاِعُؾ ِلَمْن ٌََشاُء{ ]البمرة : َّللاَّ ْنبُلٍَة ِمابَةُ َحبٍَّة َوَّللاَّ
ٕٙٔ"](ٖٕٗٗ). 
 :[  على أربع لراءاتٕ٘ٗولد اختلؾ المراء فً لوله تعالى:} فٌََُضاِعفَهُ{]البمرة:  

 األولى: لراءة عاصم باأللؾ والنصب، أي: }فٌََُضاِعفَهُ{.
 نصب أي: }فٌضعََّفه{.والثانٌة: لراءة ابن عامر بالتشدٌد وال 

 والثالثة: لراءة ابن كثٌر بالتشدٌد والرفع أي: }فٌضعَّفُه{.
 والرابعة: لراءة البالٌن باأللؾ والرفع أي: }فٌضاعفُه{.

 ، وؼٌرهما. (ٕٖٙٗ)، والمهدوي(ٕٖ٘ٗ)والمراءتان بمعنى واحد، كما نص على ذلن األزهري  
فمال: التضعٌؾ لما جعل مثلٌن، ولال أبو حٌان "وفرق بعضهم بٌن ٌضاعؾ وٌضعؾ،   

 .(2ٕٖٗ)والمضاعفة لما زٌد علٌه أكثر من ذلن"
لراءة النصب على أن الفعل منصوب بؤن مضمرة فً (1ٕٖٗ)ولد وجه الحافظ ابن حجر   

جواب االستفهام، وهو جواب له على المعنى ال على اللفظ؛ ألن االستفهام وإن ولع عن 
نه لال: أٌمرض هللا أحد لرضاً، فٌضاعفَه له. وهنان الممرض لفظاً فهو عن اإللراض معنى، كؤ

توجٌه آخر، وهو أن الفعل منصوب بإضمار أَْن عطفاً على المصدر المفهوم من )ٌُْمرُض( فً 
المعنى، فٌكون مصدراً معطوفاً على مصدر، والتمدٌر: من ذا الذي ٌكون منه إلراض فمضاعفة 

نه رفع على االستبناؾ، والتمدٌر: فهو ٌضاعفه، لراءة الرفع بؤ-رحمه هللا-من هللا. كما وجه
 .(5ٕٖٗ)وهنان توجٌه آخر وهو أن )فٌََُضاِعفَهُ( معطوؾ على صلة الذي، أي: }ٌُْمِرُض{

وكان أبو عمرو ال ٌسمط )األلؾ( من ذلن كله إال من سورة األحزاب لوله تعالى:}ٌضعؾ   

ولرأ حمزة والكسابً ونافع ذلن كله [،  فإنه بؽٌر )ألؾ( كان ٌمرأه، ٖٓلها العذاب{]األحزاب:
 بـ)األلؾ( ورفع )الفاء(، فالرفع فً )الفاء( ٌتخرج على وجهٌن:

 أحدهما: العطؾ على ما فً الصلة، وهو }ٌمرض{. 
 واآلخر: أن ٌستؤنؾ الفعل وٌمطعه. 
لال أبو علً: والرفع فً هذا الفعل أحسن، ولال الماضً أبو دمحم، ألن النصب إنما هو    
اء فً جواب االستفهام وذلن إنما ٌترتب إذا كان االستفهام عن نفس الفعل األول ثم ٌجًء بالف

الثانً مخالفا له، تمول: أتمرضنً فؤشكرن، وها هنا إنما االستفهام عن الذي ٌمرض ال عن 
اإللراض ولكن تحمل لراءة ابن عامر وعاصم فً النصب على المعنى ألنه لم ٌستفهم عن فاعل 

 من أجل اإللراض فكؤن الكبلم أٌمرض أحد هللا فٌضاعفه له ونظٌر هذا فً الحمل اإللراض إال
[، بجزم 1ٙٔعلى المعنى لراءة من لرأ }من ٌضلل هللا فبل هادي له ونذرهم{]األعراؾ:

                                                             

 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٔ( أضواء البٌان: ٕٖٗٗ)
 .1٘/ٔ: المراءت وعلل النحوٌٌن فٌها: ( انظرٕٖ٘ٗ)
 .ٕٔٓ/ٔ(انظر: شرح الهداٌة: ٕٖٙٗ)
، الكشؾ عن وجوه 5ٓٙ/ٕ. وانظر فً نسبة المراءات: اإللناع البن الباذش: 1ٕٗ/ٕ( تفسٌر البحر الحٌط: 2ٕٖٗ)

، الوافً ٖٗٗ/ٔ، إتحاؾ فضبلء البشر للبنا: ٔٗٗ، التبصرة لمكً: ٖٔٓ-ٖٓٓ/ٔالمراءات السبع لمكً: 
 .ًٕٕٔ: للماض

 .2ٓٗ/ٖٔ(انظر: الفتح:1ٕٖٗ)
، المراءات وعلل النحوٌٌن فٌها ٕٖ٘-ٕٖٗ/ٔ، معانً المرآن للزجاج: 2٘ٔ/ٔ(معانً المرآن للفراء: 5ٕٖٗ)

، البسٌط ٕٓٔ/ٔ، إمبلء ما من به الرحمن للعكبري: ٕٔٓ/ٔ، شرح الهداٌة للمهدوي: 1٘/ٔلؤلزهري: 
، الكشؾ عن وجوه ٖٖٔ/ٔمشكل إعراب المرآن لمكً:  1ٔٔ/ٙأ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 5ٗٔ/ٔللواحدي: 

، ٗٙٔ/ٔ، البٌان فً ؼرٌب إعراب المرآن ألبً البركات ابن األنباري: ٖٔٓ-ٖٓٓ/ٔالمراءات السبع لمكً: 
، الدر ٕٕ٘/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٓ٘/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة ٕٖٗ/ٔإعراب المرآن للنحاس: 

 وؼٌرها، 5٘٘/ٔالمصون للسمٌن: 



[، فبل ٌهد وهذه األضعاؾ الكثٌرة 1ٙٔ}نذرهم{ لما كان معنى لوله }فبل هادي له{ ]األعراؾ: 
 .(ٕٖٓ٘) ً روٌت وٌعطٌها مثال السنبلةهً إلى السبعمابة الت

ٌَْبسُطُ{]البمرة:   ُ ٌَْمبُِض َو [، " أي ٌمتّر على من ٌشاء وٌوّسع على من ٕٗٗلوله تعالى: }َوَّللاَّ
 .(ٕٖٔ٘)ٌشاء ابتبلًء وامتحاناً"

لال السعدي: " أي: ٌوسع الرزق على من ٌشاء وٌمبضه عمن ٌشاء، فالتصرؾ كله بٌدٌه   
لٌه، فاإلمسان ال ٌبسط الرزق، واإلنفاق ال ٌمبضه، ومع ذلن فاإلنفاق ؼٌر ومدار األمور راجع إ

 .(ٕٕٖ٘)ضابع على أهله، بل لهم ٌوم ٌجدون ما لدموه كامبل موفرا مضاعفا"
لال ابن كثٌر: " أي : أنفموا وال تبالوا فاهلل هو الرزاق ٌضٌك على من ٌشاء من عباده فً   

 .(ٖٕٖ٘)البالؽة فً ذلن"الرزق وٌوسعه على آخرٌن ، له الحكمة 
لال النسفً: " ٌمتر الرزق على عباده وٌوسعه علٌهم فبل تبخلوا علٌه بما وسع علٌكم ال   

 .(ٕٖٗ٘)ٌبدلكم الضٌك بالسعة"
لال الطبري: " أنه الذي بٌده لبض أرزاق العباد وبسطها ، دون ؼٌره ممن ادعى أهل   

 .(ٕٖ٘٘)الشرن به أنهم آلهة ، واتخذوه ربا دونه ٌعبدونه"
 .(ٕٖٙ٘)لال الحافظ ابن حجر: " البسط: كناٌة عن سعة رحمته"  
ٌَْمبُِض َوٌَْبسُطُ{]البمرة:    ُ [، وذكروا فٌه ٕٗٗواختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َوَّللاَّ

 :(2ٕٖ٘)وجهان

                                                             

 .ٖٖٔ-ٖٖٓ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٕٖٓ٘)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٖٔ٘)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕٕٖ٘)
 .ٗٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖٕٖ٘)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٕٖٗ٘)
 .11ٕ/٘( تفسٌر الطبري: ٕٖ٘٘)
ٌٌس اللؽة البن ، ومعنى )ٌَْبُصطُ( فً اآلٌة ٌوسع، والبسط فً اللؽة: السعة، انظر: معجم مما5ٕ( الهدي: ٕٖٙ٘)

، معانً المرآن للزجاج: 1ٕٗ/ٔ، معانً المرآن للنحاس: 1ٕٕ/ٔ، لسان العرب البن منظور: 2ٕٗ/ٔفارس: 
، 1ٕٔ/ٔ، أنوار التنزٌل للبٌضاوي: 5ٕ٘/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: 15ٕ/٘، جامع البٌان للطبري: ٕٖ٘/ٔ

، ٕٔٓ/ٖ، محاسن التؤوٌل للماسمً: 15ٖ/ٔنً: ، فتح المدٌر للشوكا2ٕٖ/ٔتفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 
وؼٌرها. والبسط والسعة نوع من الرحمة ال كناٌة عنها إذ للبسط معنى معلوم فً اللؽة، ومعنى الفعل فً حك 

، 5ٖ/ٕجلً ٌعرفه كل من لرأ النص من العالمٌن بلؽة العرب، انظر: كتاب التوحٌد البن منده: -عز وجل-هللا
 . 2ٙ-٘ٙللسماؾ: -عز وجل-، صفات هللآٖ-5ٕ التدمرٌة البن تٌمٌة:

المبض لؽةً من مصدر: لبضه ٌمبضه لبًضا، وهو خبلؾ البسط، وفً أسماء هللا . ٖٖٔ/ٔ( النكت والعٌون:2ٕٖ٘)
تعالى: "المابض" أي هو الذي ٌمسن الرزق وؼٌره من األشٌاء عن العباد وبلطفه وحكمته، وٌمبض األرواح عند 

ٌض إذا توفً، وإذا أشرؾ على الموت، والمبض بمعنى األخذ فٌمال: لبضت مالً الممات، وٌمال: لبض المر
ْحَمُن{  لبًضا، أي أخذته ، ولال ابن منظور: وأصله فً جناح الطابر، لال هللا تعالى }َوٌَْمبِْضَن َما ٌُْمِسكُُهنَّ إاِلَّ الرَّ

ومختار الصحاح، ولسان العرب: مادة [.]انظر: الماموس المحٌط، والمصباح المنٌر، 5ٔ]سورة الملن: اآلٌة 
 "لبض[.

والمُْبضة بالضم: ما لبضت علٌه من شًء، ٌمال: أعطاه لُبضة من سوٌك أو تمر، أي كفًّا منه، وربما جاء بالفتح، 
ثم نمل عن اللٌث أن المبضة: ما أخذته بجمع كفن كله، فإذا كان بؤصابعن فهً المبصة بالصاد، ولال ابن 

بولن المتاع وإن لم تحوله، ثم لال ابن منظور: والمبض تحوٌلن المتاع إلى حٌزن، والمبض: األعرابً: المبض ل
. ٖٖٔ٘، وصار الشًء فً لبضً ولبضتً أي فً ملكً.] لسان العرب: ص  …التناول للشًء بٌدن مبلمسة

العلٌة مع التنزٌه، وعدم ونحن حمًّا لسنا مع التؤوٌل فً مثل هذه اآلٌات، وإنما نثبت هلل تعالى ما أثبته لذاته 
 التشبٌه[.

ذا كان المبض فً اللؽة هو أخذ أي شًء، أو التمكن منه فإنه فً االصطبلح الفمهً أخص منه حٌث هو 
مخصص بالمعمود علٌه، لكنه ثار الخبلؾ بٌن الفمهاء فً تحدٌد مفهومه تبعًا لوجهات نظرهم المختلفة فً كٌفٌة 

لم ٌرٌدوا أن ٌضعوا تعرٌفًا جامعًا لجمٌع ألسام المبض، وإنما بٌنوه من خبلل ثم إن أكثر الفمهاء  .تمام المبض
أنواعه، كما أنهم أرجعوا أمره كماعدة أساسٌة إلى العرؾ، ولذلن ننمل نصوص الفمهاء بشًء من اإِلٌجاز 

 .للوصول إلى حمٌمة المبض



 .(ٕٖٓٙ)وابن زٌد  (5ٕٖ٘)، وهو لول الحسن(1ٕٖ٘)أحدهما : ٌعنً فً الرزق
 وهو لول الزجاج . والثانً : ٌمبض الصدلات وٌبسط الجزاء ،

أخرج ابن أبً حاتم بسنده "عن لتادة، فً لوله: }ٌمبض وٌبصط{، لال: ٌمبض الصدلة   
 .(ٕٖٔٙ)وٌبسط وٌخلؾ"

لال ابن عطٌة: "لرأ ابن كثٌر }ٌبسط{ بالسٌن ونافع بالصاد }ٌبصط{فً المشهور عنه، ولال   
بالسٌن أو بالصاد، وروى أبو الحلوانً عن لالون عن نافع إنه ال ٌبالً كٌؾ لرأ بسطة وٌبسط 

 .(ٕٕٖٙ)لرة عن نافع }ٌبسط{ بالسٌن"
ِه تُْرَجعُوَن{]البمرة:   ٌْ  .(ٖٕٖٙ)[، أي "ٌوم المٌامة فٌجازٌكم على أعمالكم"ٕ٘ٗلوله تعالى: }َوإِلَ
 لال المراؼً: " والرجوع إلى َّللّا ضربان :   

ً الخلٌمة ، بؤن ٌعرؾ األول: رجوع فً هذه الحٌاة بالسٌر على سننه الحكٌمة ، ونظمه ف
المرء أن الؽنى ٌكون بعمل العامل وتوفٌك َّللّا وتسخٌره ، وأن البذل من فضل َّللّا ٌؤتً بالمنافع 
الخاصة للباذل ، وبالمنافع العامة لمومه الذٌن ٌعتز بهم وٌسعد بسعادتهم ، وأن تركه ٌعمبه مفاسد 

له مهما أوتً من رجاحة عمل ، بل له ومضار عامة وخاصة لؤلمم واألفراد ، وأنه ال ٌستمل بعم
 حاجة إلى معونة َّللّا وتوفٌمه بتسخٌر األسباب له.

والثانً: رجوع فً اآلخرة حٌن تظهر للمرء نتابج أعماله وآثار أفعاله } ٌَْوَم ال ٌَْنفَُع ماٌل َوال 
َ بِمَْلٍب َسِلٌٍم{]الشعراء:  . (ٕٖٗٙ)["15-11بَنُوَن إِالَّ َمْن أَتَى َّللاَّ

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: األمر بمتال الكافرٌن؛ وهو إما فرض عٌن، أو فرض كفاٌة، أو مستحب  - ٔ

على حسب ما لرره العلماء؛ ولد سبك الكبلم علٌه عند لوله تعالى: }ولاتلوا فً سبٌل هللا الذٌن 
 [ .5ٌٓٔماتلونكم وال تعتدوا{ ]البمرة: 

ص هلل تعالى بؤن ٌماتل لتكون كلمة هللا هً العلٌا؛ ومنها: األمر بالمتال على وجه اإلخبل - ٕ
 لموله تعالى: } ولاتلوا فً سبٌل هللا {.

ومنها: أنه ٌحرم على اإلنسان أن ٌماتل حمٌة، أو أن ٌماتل شجاعة، أو أن ٌماتل رٌاًء؛  - ٖ
 ً عن ألن إٌجاب اإلخبلص فً المتال ٌمتضً تحرٌم المتال لؽٌر ذلن؛ اللهم إال أن ٌكون دفاعا

 النفس فهو مباح؛ بل لد ٌجب.
فإن لٌل: لو لاتل دفاعاً عن وطنه ألنه بلد إسبلمً؛ فٌماتل دفاعاً عنه لهذا الؽرض؛ فهل ٌكون 

 لتاالً فً سبٌل هللا؟
 فالجواب: نعم؛ ألن نٌته أن ال ٌفرق بٌن وطنه وؼٌره إذا كان ذلن لحماٌة اإلسبلم.

                                                                                                                                                                               

خلٌة، والتخلً، وهو أن ٌخلً البابع بٌن : "التسلٌم والمبض عندنا هو الت-كما ٌمول الكاسانً  –فعند الحنفٌة 
المبٌع وبٌن المشتري برفع الحابل بٌنهما على وجه ٌتمكن المشتري من التصرؾ فٌه، فٌجعل البابع مسلًما 
للمبٌع، والمشتري لابًضا له، وكذا تسلٌم الثمن من المشتري إلى البابع"، وذكر ابن عابدٌن أن من شروط التخلٌة 

 حابل، وال مانع، ولكن صاحب "األجناس" اشترط شرًطا ثالثًا، وهو أن ٌمول "خلٌت بٌنن التمكن من المبض ببل
، ورد المحتار على الدر المختار، ط. دار إحٌاء 1ٕٖٗ/2وبٌن المبٌع".] بدابع الصنابع، ط. اإِلمام بالماهرة: 

 [.٘ٔ/ٖ، والفتاوى الهندٌة، ط. دار إحٌاء التراث العربً: ٕٗ/ٗالتراث العربً: 
، معانً 1ٕٗ/ٔ( انظر تفسٌر المبض فً اآلٌة بالمنع والتمتٌر والتضٌٌك فً: معانً المرآن للنحاس: 1ٕٖ٘)

، المفردات 5ٕ٘/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: 15ٕ/٘، جامع البٌان للطبري: ٕٖ٘/ٔالمرآن وإعرابه للزجاج: 
، محاسن التؤوٌل 2ٕٖ/ٔثٌر: ، تفسٌر المرآن العظٌم البن ك15ٖ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 5ٖٔللراؼب: 
 وؼٌرها.  ٕٔٓ/ٖللماسمً: 

 .ٖٖٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:5ٕٖ٘)
 .5ٕٓ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٖٓٙ)
 . ٕٙٗ/ٕ(:ص1ٖٕٗ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٖٔٙ)
 .ٖٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٕٖٙ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفااسٌر: ٖٕٖٙ)
 .1٘ٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕٖٗٙ)



اد على ما تمتضٌه الشرٌعة من طاعة األمٌر، ومن فوابد اآلٌة: وجوب التمشً فً الجه - ٗ
 والصبر عند اللماء، ومعاملة األسرى، وؼٌر ذلن.

ومنها: التحذٌر من مخالفة الشرٌعة؛ لموله تعالى: } واعلموا أن هللا سمٌع علٌم {؛ فإن  - ٘
 ممتضى ذلن أن نحذر من مخالفته؛ ألنه سمٌع أللوالنا علٌم بؤحوالنا.

ً موافمة الشرع؛ فإن ذلن ال ٌضٌع عند هللا؛ ألنه سمٌع أللوالنا علٌم ومنها: الترؼٌب ف - ٙ
 بؤحوالنا.

؛ وما تضمناه من « العلٌم»، و « السمٌع»ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن هلل تعالى؛ وهما  - 2
 الذي وصؾ هللا عّز وجّل به نفسه.« السمع»صفة، وُحكم؛ ولد سبك تفصٌل 

 المرآن
ٍ لَُهُم اْبعَْث لَنَا َمِلًكا نُمَاتِْل ِفً }أَلَْم تََر إِلَى اْلمَ  ًّ ََلِ ِمْن بَِنً ِإْسَرائٌَِل ِمْن بَْعِد ُموَسى إِْذ لَالُوا ِلنَبِ

ٌْكُُم اْلِمتَاُل أاَل  تُمَاتِلُوا لَالُوا َوَما لَنَا أاَل  نُمَاتِ  ٌْتُْم إِْن كُتَِب َعلَ ِ لَاَل َهْل َعَس ِ َسبٌِِل ّللا   َل فًِ َسبٌِِل ّللا 
ٌِْهُم اْلِمتَاُل تََول ْوا إاِل  لَِلٌاًل ِمْنُهْم وَ  ا كُتَِب َعلَ ُ َعِلٌٌم بِالظ اِلِمٌَن َولَْد أُْخِرْجنَا ِمْن ِدٌَاِرنَا َوأَْبنَائِنَا فَلَم  ّللا 

 [ٕٙٗ({ ]البمرة : ٕٙٗ)
 التفسٌر:
من بعد زمان موسى؛ حٌن لصة األشراؾ والوجهاء من بنً إسرابٌل  -أٌها الرسول-ألم تعلم 

طلبوا من نبٌهم أن ٌولً علٌهم ملكا، ٌجتمعون تحت لٌادته، وٌماتلون أعداءهم فً سبٌل هللا. لال 
لهم نبٌهم: هل األمر كما أتولعه إْن فُِرض علٌكم المتال فً سبٌل هللا أنكم ال تماتلون؛ فإنً أتولع 

م: وأي مانع ٌمنعنا عن المتال فً سبٌل هللا، جبنكم وفراركم من المتال، لالوا مستنكرٌن تولع نبٌه
نا من دٌارنا، وأبعدنا عن أوالدنا بالمتل واألسر؟ فلما فرض هللا علٌهم المتال مع  ولد أَْخَرَجنَا عدوُّ
وا عن المتال، إال للٌبل منهم ثبتوا بفضل هللا. وهللا علٌم بالظالمٌن  المِلن الذي عٌَّنه لهم َجبُنوا وفرُّ

 ودهم.الناكثٌن عه
[، " أي: ألم ٌنته إلى علمن ٕٙٗلوله تعالى:} أَلَْم تََر إِلَى اْلَمئل ِمْن بَنًِ إِْسَرابٌَِل{]البمرة: 

 .(ٕٖ٘ٙ)لصص هإالء المؤل من بنى إسرابٌل"
 .(ٕٖٙٙ)لال الصابونً: " أي ألم ٌصل إِلى سمعن ٌا دمحم أو أٌها المخاطب حال أولبن الموم" 
لموم : وجوههم وأشرافهم ، وأصل المؤل الجماعة من الناس وال لال البؽوي: " والمؤل من ا 

 .(2ٕٖٙ)واحد له من لفظه ، كالموم والرهط واإلبل والخٌل والجٌش وجمعه أمبلء"
لال الرازي: " )المؤل( :األشراؾ من الناس، وهو اسم الجماعة، كالموم والرهط والجٌش،  

 :(1ٕٖٙ)وجمعه أمبلء، لال الشاعر
 كل معشر       وخٌر ألاوٌل الرجال سدٌدها ولال لها األمبلء من

وأصلها من الملء، وهم الذٌن ٌملإون العٌون هٌبة ورواء، ولٌل: هم الذٌن ٌملإون المكان إذا 
حضروا، ولال الزجاج: المؤل الرإساء، سموا بذلن ألنهم ٌملإون الملوب بما ٌحتاج إلٌه، من 

 .(5ٕٖٙ)لولهم: مؤل الرجل ٌمؤل مؤلة فهو ملا"
؛ وخطاب زعٌم األمة خطاب له، ولؤلمة؛ ألنها تبع له؛ -ملسو هيلع هللا ىلص-خطاب فً اآلٌة إما للرسول وال 

وإما أنه خطاب لكل من ٌتوجه له الخطاب؛ فٌكون عاماً فً أصل وضعه؛ الفرق بٌن المعنٌٌن 
 -والثانً عام باعتبار وضعه وهو الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛  -أن األول عام باعتبار التبعٌة للمخاطب به أوالً 

 .(2ٕٖٓ)ٌعنً: ألم تر أٌها المخاطب

                                                             

 .ٔٙٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕٖ٘ٙ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٖٙٙ)
 .5ٕٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2ٕٖٙ)
، ٕٕٗ/ٕ، وأساس الببلؼة: ٔٓ٘/ٙ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 1ٕٖٙ)

 . ٖٙٗ/1والعٌن: 
 .ٔٓ٘/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 5ٕٖٙ)
 .ٕ٘ٓ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2ٕٖٓ)



ٌعنً ٌشولنا أن ننظر إلى هذه المصة لنعتبر بها  -كما أن االستفهام هنا الظاهر أنه للتشوٌك  
ر به، كموله تعالى: }ألم نشرح لن - ؛ ألن التمرٌر إنما ٌكون فً أمر كان معلوماً للمخاطب؛ فٌُمَرَّ

؛ وأما هذا فهو أمر لٌس معلوماً للمخاطب إال بعد أن ٌخبر به؛ فٌكون هنا [ ٔصدرن{ ]الشرح: 
[ ، ٓٔللتشوٌك، مثل لوله تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا هل أدلكم على تجارة{ ]الصؾ: 

[ ، وما أشبهها؛ أما لو كان ٌخاطب من ٔولوله تعالى: }هل أتان حدٌث الؽاشٌة{ ]الؽاشٌة:  
 .(2ٕٖٔ)االستفهام للتمرٌر كان عالماً بها لملنا: إن

 .(2ٕٕٖ)لال النسفً: المؤل: " األشراؾ ألنهم ٌمؤلون الملوب جبللة والعٌون مهابة" 
لال البؽوي: " والمؤل من الموم : وجوههم وأشرافهم ، وأصل المؤل الجماعة من الناس وال  

 .(2ٖٕٖ)واحد له من لفظه ، كالموم والرهط واإلبل والخٌل والجٌش وجمعه أمبلء"
 .(2ٕٖٗ)[ ٌعنً: "من بعد موته"ٕٙٗوله تعالى: } ِمن بَْعِد ُموَسى { ]البمرة : ل 
[، "أي حٌن لالوا لنبٌِّهم"ٕٙٗلوله تعالى:}إِْذ لَالُوا ِلَنبًٍِّ لَُهم{]البمرة: 

(ٖٕ2٘). 
 :(2ٕٖٙ)واختلؾ أهل التفسٌر فً ذلن النبً على ألاوٌل  

 . (21ٕٖ)، وهو لول وهب بن منبه(22ٕٖ)أحدها : أنه شموٌل
 . (25ٕٖ)والثانً : ٌوشع بن نون ، وهو لول لتادة

.ولال : "إنما سمً " (1ٕٖٔ)، وهو لول السدي(1ٕٖٓ)والثالث : شمعون، "وهو من نسل هارون"
شمعون " ، ألن أمه دعت هللا أن ٌرزلها ؼبلما ، فاستجاب هللا لها دعاءها ، فرزلها ، فولدت 

 .(1ٕٕٖ)"ؼبلما فسمته " شمعون " ، تمول : هللا تعالى سمع دعابً
 .(1ٖٕٖ)وروي عن مجاهد، لال: شمإل"

 . (1ٕٖٗ)والرابع: ولٌل: الشمول بن حنة بن العالر. عن أبً عبٌدة
 .(12ٕٖ). ولال : "وهو أحد الرجلٌن اللذٌن أنعم هللا علٌهما"(1ٕٖٙ). لاله لتادة(1ٕٖ٘)الخامس: ٌوشع

كان هللا عّز واألولى أن نمول بؤن هللا سبحانه وتعالى أبهمه؛ ولو كان فً معرفة اسمه فابدة ل 
وجّل ٌبٌّن اسمه لنا؛ لكن لٌس لنا فً ذكر اسمه فابدة؛ المهم أنه نبً من األنبٌاء. وهللا تعالى 

 أعلم.
ِ{]البمرة:  ً نُمَاِتُل فًِ َسبٌِِل َّللاَّ [، "ألم لنا أمٌراً واجعله لابداً لنا ٕٙٗلوله تعالى:}اْبعَْث لََنا َملَكا

 .(11ٕٖ)لنماتل معه األعداء فً سبٌل هللا"
لال السعدي:" أي: عٌِّن لنا ملكا، لٌجتمع متفرلنا وٌماوم بنا عدونا" 

(ٖٕ15). 

                                                             

 .ٕٙٓ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2ٕٖٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 2ٕٕٖ)
 .5ٕٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2ٖٕٖ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 2ٕٖٗ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٕٖ٘)
 .ٖٗٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 2ٕٖٙ)
 (لم ٌرد له ذكر فً نسب )شموٌل( من كتاب الموم ، بل هو عندهم )صموبٌل( بن )المانة(.22ٕٖ)
 ..5ٕٕ/٘(: ص2ٕٙ٘(، و)ٕٙٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)21ٕٖ)
 .ٖٙٗ/ٕ(:صٕٕٗٗ( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)25ٕٖ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٕٖٓ)
 .5ٕٕ/٘(:ص1ٕٙ٘( أخرجه الطبري)1ٕٖٔ)
 .5ٖٕ-5ٕٕ/٘( تفسٌر الطبري: 1ٕٕٖ)
 .5ٖٕ/٘(:ص5ٕٙ٘( أخرجه الطبري)1ٖٕٖ)
 .ٕٙٗ/ٕ(:صٕٔٗٗ( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)1ٕٖٗ)
 ٌعموب بن إسحاق بن إبراهٌم.( ٌوشع بن نون بن أفراثٌم بن ٌوسؾ بن 1ٕٖ٘)
 . 5ٖٕ/٘(:ص:ٖٓٙ٘( اخرجه الطبري)1ٕٖٙ)
[ } لَاَل َرُجبَلِن ِمَن ٖٕ. ٌعنً المذكورٌن فً لوله تعالى فً ] سورة المابدة : 5ٖٕ/٘( تفسٌر الطبري: 12ٕٖ)

ٌِْهَما { ، اآلٌة . ُ َعلَ ٌََخافُوَن أَْنعََم َّللاَّ  الَِّذٌَن 
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 11ٕٖ)



لال ابن عثٌمٌن: " أي ُمْر لنا بملن، أو ألم لنا ملكاً نماتل فً سبٌل هللا؛ وكان أمرهم فً ذلن  
الولت فوضوي لٌس عندهم ملن ٌدبر أمورهم، وٌدبر شإونهم؛ والناس إذا كان لٌس لهم ولً 

روا أحدهم علٌهمأمر  حتى  (ٔ)صار أمرهم فوضى.. ولهذا أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص الموم إذا سافروا أن ٌإّمِ
 .(5ٕٖٓ)ال تكون أمورهم فوضى"

لال الزمخشري: أي "أنهض للمتال معنا أمٌراً نصدر فً تدبٌر الحرب عن رأٌه وننتهً إلى  
 صلى َّللاَّ علٌه وسلم من التؤمٌر على أمره ، طلبوا من نبٌهم نحو ما كان ٌفعل رسول َّللاَّ 

 .(5ٕٖٔ)الجٌوش التً كان ٌجهزها ، ومن أمرهم بطاعته وامتثال أوامره"
لال السعدي: "ولعلهم فً ذلن الولت لٌس لهم ربٌس ٌجمعهم، كما جرت عادة المبابل  

تعٌٌن أصحاب البٌوت، كل بٌت ال ٌرضى أن ٌكون من البٌت اآلخر ربٌس، فالتمسوا من نبٌهم 
ملن ٌرضً الطرفٌن وٌكون تعٌٌنه خاصا لعوابدهم، وكانت أنبٌاء بنً إسرابٌل تسوسهم، كلما 

 .(5ٕٕٖ)مات نبً خلفه نبً آخر"
[، "لرئ بالنون والجزم على الجواب، وبالنون والرفع على ٕٙٗولوله تعالى}نُماتِْل{]البمرة: 

لال لهم : ما تصنعون بالملن؟ فمالوا :  أنه حال ، أى ابعثه لنا ممّدرٌن المتال. أو استبناؾ كؤنه
نماتل. ولرئ : ٌماتل بالٌاء والجزم على الجواب ، وبالرفع على أنه صفة لملكا، وخبر 

 .(5ٖٕٖ)عسٌتم"
ِ{]البمرة:  ملسو هيلع هللا ىلص أحسن تفسٌر، وهو "من -[، فسرها الرسول ٕٙٗولوله تعالى:} فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

 .(ٕ)لعلٌا فهو فً سبٌل هللا"لاتل لتكون كلمة هللا هً ا
وأخرج ابن ابً حاتم بسنده عن "سعٌد فً لوله: فً سبٌل هللا ٌعنً: فً طاعة هللا عز  
 .(5ٕٖٗ)وجل"
 : (5ٕٖ٘)وفً سبب سإالهم لذلن لوالن 

 .(5ٕٖٙ)أحدهما : أنهم سؤلوا ذلن لمتال العمالمة ، وهو لول السدي
زلوهم ، فسؤلوا لتالهم ، وهو لول وهب بن والثانً : أن الجبابرة الذٌن كانوا فً زمانهم است

 .(ٖٖٓٓ)والضحان (55ٕٖ)وابن جرٌج (51ٕٖ)، والربٌع(52ٕٖ)منبه
[ "أنهض للمتال معنا أمٌراً نصدر فً تدبٌر ٕٙٗلوله تعالى: } اْبَعْث َلنَا َمِلًكا { ]البمرة :  

 .(ٖٖٔٓ)الحرب عن رأٌه وننتهً إلى أمره"

                                                                                                                                                                               

 .2ٓٔ/ٌٔر السعدي: ( تفس15ٕٖ)
، 1ٕٓٙ: فً الموم ٌسافرون ٌإمرون أحدهم، حدٌث رلم 1ٓ، كتاب الجهاد، باب ٙٔٗٔراجع أبا داود ص (ٔ)

(> ولل ٕٙ٘/1؛ ولال الشوكانً: رجالهما رجال الصحٌح إال علً بن بحر وهو ثمة )نٌل األوطار 5ٕٓٙ
 (.5ٕٓٙ، 1ٕٓٙ، حدٌث رلم ٕ٘ٔ/ٕاأللبانً فً صحٌح أبً داود: حسن صحٌح )

 .2ٕٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٕٖٓ)
 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 5ٕٖٔ)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 5ٕٕٖ)
 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 5ٖٕٖ)

: من لاتل للمؽنم هل ٌنمص من أجره، ٓٔ، كتاب فرض الخمس، باب ٕٕ٘ - ٕٔ٘أخرجه البخاري ص (ٕ)
ن لاتل لتكون كلمة هللا هً العلٌا، : مٕٗ، كتاب اإلمارة، باب 1ٔٓٔ، وأخرجه مسلم صٕٖٙٔحدٌث رلم 
 ، واللفظ لمسلم.5ٓٗٔ[ ٓ٘ٔ] 5ٕٓٗحدٌث رلم 

، عن أبً زرعة، ثنا نحٌى، ثنا ابن لهٌعة، حدثنً عطاء عن ٗٙٗ/ٕ(:ص1ٕٗٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٕٖٗ)
 سعٌد.

 .ٖٗٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 5ٕٖ٘)
 .55ٕ-51ٕ/٘(: صٖ٘ٙ٘( أخرجه الطبري)5ٕٖٙ)
 .5ٕ٘-5ٕٗ/٘(:صٖٔٙ٘الطبري)( أخرجه 52ٕٖ)
 .5ٕٙ/٘:ص ٕٖٙ٘( أخرجه الطبري:) 51ٕٖ)
 .52ٕ/٘(:ص ٖٖٙ٘( أخرجه الطبري:) 55ٕٖ)
 .51ٕ/٘(:ص  ٖٗٙ٘( أخرجه الطبري)ٖٖٓٓ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖٖٔٓ)



ٌْتُْم إِن   ٌْكُُم اْلِمتَاُل أاَل تُمَـاتِلُوا { ]البمرة : لوله تعالى } لَاَل َهْل َعَس [، أي:" أي ٕٙٗكُتَِب َعلَ
لال لهم نبٌّهم: أخشى أن ٌُفرض علٌكم المتال ثم ال تماتلوا عدوكم وتجبنوا عن لمابه"
(ٖٖٕٓ). 

لال النسفً: أي:" هل لاربتم أن ال تماتلوا ٌعنً هل األمر كما أتولعه أنكم ال تماتلون  
 .(ٖٖٖٓ)وتجبنون"

ٌْتُْم {:استفهام شن"   .(ٖٖٗٓ)لال البؽوي: " }َهْل َعَس
لال الزمخشري: " بمعنى أتولع جبنكم عن المتال ، فؤدخل هل مستفهماً عما هو متولع عنده  

ومظنون. وأراد باالستفهام التمرٌر ، وتثبٌت أّن المتولع كابن ، وأنه صابب فً تولعه، كموله 
ْنسانِ   .(ٖٖ٘ٓ){ معناه التمرٌر"تعالى : }َهْل أَتى َعلَى اإْلِ

 .(ٖٖٙٓ)لال الراؼب: " أي : هل طمعتم فً أنفسكم أن تموم بذلن وأن ال تجن ؟"
لال السعدي: " أي: لعلكم تطلبون شٌبا وهو إذا كتب علٌكم ال تمومون به، فعرض علٌهم  

 .(2ٖٖٓ)العافٌة فلم ٌمبلوها، واعتمدوا على عزمهم ونٌتهم"
ٌْتُْم{]البمرة:   [، فٌه لراءتان:ٕٙٗولوله:} َعَس

األولى: لرأ نافع : }عسٌتم{ بكسر )السٌن( كل المرآن، والكسر لؽة فً )عسى( إا اتصل 
 .(1ٖٖٓ)بمضر خاصة، ولد حكً فً اسم الفاعل)َعٍسً(، فهذا ٌدل على كسر )السٌن( فً الماضً

 .(5ٖٖٓ)لال صاحب الكشاؾ: " ولرئ )عِسٌتم( بكسر السٌن وهً ضعٌفة" 
 .(ٖٖٓٔ)"لٌس للكسر وجه"ولال أبو حاتم:  

، وهً (ٖٖٔٔ)الثانٌة: ولرأ البالون بالفتح وهً اللؽة الفصٌحة بدلٌل لوله تعالى : }عسى ربكم{"
 هنا للتولع؛ فٌكون المعنى: هل ٌتولع منكم إن كتب علٌكم المتال أن ال تماتلوا؟

ونافع معهم، وتجدر اإلشارة بؤن الفتح فً السٌن، هً اللؽة الفاشٌة،  وعلٌها اجمع المراء،  
إذا لم ٌتصل الفعل بضمٌر، واٌضا إذا مساواة الفعل، مع المضمر والمظهر، أولى من المخالفة 

بٌنهما، ألن المضمر عمٌب المظهر، فواجب أن ٌكون مثله، وهو اإلختٌار ألجماع المراء علٌه 
 .(ٖٖٖٔ)، وبه لرأ الحسن وطلحة(ٕٖٖٔ)مع المضمر والمظهر، وإنما خالفهم نافع وحده مع المضمر

ِ { ]البمرة :   [ ٌعنً: "وأي داعٍ لنا إلى ٕٙٗلوله تعالى: }لَالُوا َوَما لَنَآ أاَل نُمَاِتَل فِى َسبٌِِل َّللاَّ
 .(ٖٖٗٔ)ترن المتال وأي ؼرض لنا فٌه"

 .(ٖٖ٘ٔ)لال الزمخشري: "وأّى داع لنا إلى ترن المتال ، وأى ؼرض لنا فٌه" 
 .(ٖٖٙٔ) نماتل عدونا"لال الصابونً: " أي أيُّ سبٍب لنا فً أالّ  
 .(2ٖٖٔ)لال السعدي: " أي: أي شًء ٌمنعنا من المتال ولد ألجؤنا إلٌه" 

                                                             

 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٖٖٓ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖٖٖٓ)
 .5ٕٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖٖٗٓ)
 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٖٖ٘ٓ)
 .ٙٓ٘/ٔفسٌر الراؼب األصفهانً: ( تٖٖٙٓ)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2ٖٖٓ)
، والماموس المحٌط)بسط(، والكشؾ عن وجوه ٕٗٔ/ٔ، وتفسٌر النسفً: 5ٕٔ/ٔ( انظر: كتاب سٌبوٌه: 1ٖٖٓ)

 .ٖٖٓ/ٔالمراءات السبه لمكً بن ابً طالب: 
 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 5ٖٖٓ)
 . ٖٖٓ/ٔ، والكشؾ عن وجوه المراءات السبع لمكً بن ابً طالب: ٕٗٙ/ٔ( انظر: فتح المدٌر: ٖٖٓٔ)
 .5ٕٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖٖٔٔ)
 .ٖ٘ٔ، ومؽنً اللبٌب: 5ٕٕ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: ٕٖٖٔ)
 .ٖٖٓ/ٔ( انظر: الكشؾ عن وجوه المراءات السبع لمكً بن ابً طالب: ٖٖٖٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖٖٗٔ)
 .5ٕٔ/ٔلكشاؾ: ( تفسٌر اٖٖ٘ٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٖٙٔ)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2ٖٖٔ)



 :(1ٖٖٔ)واختلؾ فً إعراب)أن( فً لوله تعالى}أاّل{ 
 المول األول: لال األخفش ) أن ( فً لوله ) وما لنا أال نماتل ( زابدة.

 .(5ٖٖٔ)هللا خبلؾ األصل"لال الرازي"وهذا ضعٌؾ ألن المول بثبوت الزٌادة فً كبلم  
لال الطبري: ولال آخرون منهم : )أن( ها هنا زابدة بعد }ما لن{، كما تزاد بعد )لما( و)  

لو(،  وهً تزاد فً هذا المعنى كثٌرا. لال : ومعناه : وما لنا ال نماتل فً سبٌل هللا ؟ فؤعمل 
 : (ٕٖٖٓ)}أن{ وهً زابدة ، ولال الفرزدق 

 لها       إذن لبلم ذوو أحسابها عمرالو لم تكن ؼطفان ال ذنوب 
 والمعنى : لو لم تكن ؼطفان لها ذنوب )وال( زابدة فؤعملها. 

وأنكر ]ذلن[ آخرون. ولالوا : ؼٌر جابز أن تجعل )أن( زابدة فً الكبلم، وهو صحٌح فً  
مدع أن  فبل وجه لدعوى -المعنى وبالكبلم إلٌه الحاجة، لالوا : والمعنى : ما ٌمنعنا أال نماتل 

 }أن{ زابدة ، معنى مفهوم صحٌح. لالوا : وأما لوله : 
 لو لم تكن ؼطفان ال ذنوب لها    

فإن )ال( ؼٌر زابدة فً هذا الموضع ، ألنه جحد ، والجحد إذا جحد صار إثباتا. لالوا : فموله 
بمعنى :  : لو لم تكن ؼطفان ال ذنوب لها، إثبات الذنوب لها ، كما ٌمال : ما أخون لٌس ٌموم،

 .(ٕٖٖٔ)هو ٌموم"
المول الثانً: ولال الفراء هو محمول على المعنى، أي: وما منعنا، كما تمول: مالن أال 

 تصلً. ولٌل المعنى واي شًء لنا فً أن ال نماتل.
 .(ٕٕٖٖ)لال النحاس "وهذا أجودها"  

طت كلمة الثالث: لال الكسابً: معنى وما لنا أال نماتل أي شًء لنا فً ترن المتال؟ ثم سم
 )فً(.

لال الرازي: " ورجح أبو علً الفارسً، لول الكسابً على لول الفراء، لال: وذلن ألن  
على لول الفراء ال بد من إضمار حرؾ الجر، والتمدٌر: ما ٌمنعنا من أن نماتل، إذا كان ال بد 

                                                             

 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: فتح المدٌر: 1ٖٖٔ)
 .ٖٓ٘/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 5ٖٖٔ)
ٌهجو عمر بن هبٌرة الفزاري وهو أحد  ٕٕٖ:  ٕ، والعٌى )الخزانة(  12:  ٕ، والخزانة  1ٖٕ(دٌوانه : ٕٖٖٓ)

األمراء وعمال سلٌمان بن عبد الملن . ولومه . فزارة ابن ذبٌان ، من ولد ؼطفان بن سعد بن لٌس عٌبلن بن 
 مضر . وهو شعر جٌد فً بابه ، ولبل البٌت أبٌات منها : 

 ، إنً كنت للت لكم ... ٌا لٌس عٌبلن : أن ال تسرعوا الضجرا ٌا لٌس عٌبلن
 إنً متى أهج لوما ال أدع لهم ... سمعا ، إذ استمعوا صوتً ، وال بصرا

 ثم لال بعد ذلن أبٌات : لو لم تكن ؼطفان . . . . . . .
انحطوا فً آثار  هذا مجمع من رأٌت ٌذهب إلى إن " الذنوب " جمع " ذنب " ، وهو عندي لٌس بشًء ، وإنما

األخفش ، حٌن استشهد بالبٌت على إعمال " ال " الزابدة . وصواب البٌت عندي )ال ذنوب لها( ولٌس فً البٌت 
شاهد عندبذ . والظاهر أن األخفش أخطؤ فً االستشهاد به . والذنوب) بفتح الذال( : الخط والنصب ، وأصله 

: } فَإِنَّ ِللَِّذٌَن َظلَُموا ذَنُوبًا ِمثَْل ذَنُوِب أَْصَحابِِهْم { ، أي حظا من  الدلو المؤلى . وهو بهذا المعنى فً لوله تعالى
العذاب . لال الفراء : " الذنوب الدلو العظٌمة ، ولكن العرب تذهب به إلى الحظ والنصٌب " . ولال الزمخشري 

 : " ولهم ذنوب من كذا " أي نصٌب ، لال عمرو ابن شؤس : 
 بنعمة ... فحك لشؤس من ندان ذنوب. وفً كل حً لد خبطت

" إذن لبلم ذوو  -ألول : ٌمول الفرزدق : لو لم تكن ؼطفان خسٌسة الحظ لها من الشرؾ والحسب والمروءة 
أحسابها عمرا " . وبذلن ٌبرأ البٌت من السخؾ ومن تكلؾ النحاة . هذا وانظر هجاء الفرزدق لعمر بن هبٌرة 

 ولوله : فسد الزمان وبدلت أعبلمه ... حتى أمٌة عن فزارة تنزع11ٕ - 12ٕفً طبمات فحول الشعراء : 
 ٌمول : تبدلت الدنٌا ، حتى صارت أمٌة تحتمً بفزارة وتصدر عن رأٌها . ٌتعجب من ذلن لخسة فزارة عنده.

 .ٖٗٓ-ٖٓٓ/٘( تفسٌر الطبري: ٕٖٖٔ)
 .ٕٗٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٕٕٖٖ)



على  من إضمار حرؾ الجر على المولٌن، ثم على لول الكسابً ٌبمى اللفظ مع هذا اإلضمار
 .(ٖٕٖٖ)ظاهره، وعلى لول الفراء ال ٌبمى، فكان لول الكسابً ال محالة أولى وألوى"

 :(ٕٖٖٗ)[ على وجهٌنٕٙٗواختلؾ فً اعراب}ما{ فً لوله تعالى:} َوَما لََنآ{]البمرة: 
األول: وهو لول المبرد: أن )ما( فً هذه اآلٌة جحد ال استفهام كؤنه، لال: ما لنا نترن المتال، 

 لطرٌك ٌزول السإال.وعلى هذا ا
 الوجه الثانً: أن نسلم أن )ما( هاهنا بمعنى االستفهام.

لال الطبري: "فإن لٌل: وما وجه دخول )أن( فً لوله : }وما لنا أال نماتل فً سبٌل هللا{ ،  
ٌَْدعُوكُْم{]سورة الحدٌد :  سُوُل  ِ َوالرَّ لٌل : هما  [،1وحذفه من لوله: }َوَما لَكُْم ال تُْإِمنُوَن بِاّللَّ

لؽتان فصٌحتان للعرب : تحذؾ " أن " مرة مع لولها : " ما لن " ، فتمول : " ما لن ال تفعل 
 : (ٕٖٖ٘)كذا " ، بمعنى : ما لن ؼٌر فاعله ، كما لال الشاعر 

 ما لن ترؼٌن وال ترؼو الخلؾ  
ى ألسن وذلن هو الكبلم الذي ال حاجة بالمتكلم به إلى االستشهاد على صحته ، لفشو ذلن عل

العرب، وتثبت )أن( فٌه أخرى ، توجٌها لمولها : " ما لن " إلى معناه ، إذ كان معناه : ما منعن 
[ ، ثم لال فً ٕٔ؟ كما لال تعالى ذكره : ) َما َمنَعََن أاَل تَْسُجَد إِْذ أََمْرتَُن ( ]سورة األعراؾ : 

[ ، فوضع " ما ِٕٖدٌَن ( ]سورة الحجر : سورة أخرى فً نظٌره : ) َما لََن أاَل تَكُوَن َمَع السَّاجِ 
وإن اختلفت  منعن " موضع " ما لن " ، و " ما لن " موضع " ما منعن " ، التفاق معنٌٌهما ، 

ألفاظهما ، كما تفعل العرب ذلن فً نظابره مما تتفك معانٌه وتختلؾ ألفاظه ، كما لال 
 :  (ٕٖٖٙ)الشاعر

 ال هل أخو عٌش لذٌذ بدابم؟ ٌمول إذا اللولى علٌها وألردت :        أ
فؤدخل فً )دابم( )الباء( مع )هل(، وهً استفهام. وإنما تدخل فً خبر )ما( التً فً معنى 

 .(2ٕٖٖ)الجحد ، لتمارب معنى االستفهام والجحد"

                                                             

 .ٖٓ٘/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: ٖٕٖٖ)
 .ٖٓ٘/ٌٙب: ( انظر/ كفاتٌح الؽٕٖٖٗ)
، ولم أعرؾ لابله ، وإن كنت أذكر أنى لرأته مع أبٌات أخر من ٖٓٓ/٘( البٌت من شواهد الطبري: ٕٖٖ٘)

، واللسان )خلؾ( . والخلفة )بفتح الخاء وكسر البلم( النالة  ٖٙٔ:  ٔالرجز . وهو فً معانً المرآن للفراء 
ما الجمع السابر أن ٌمال للنوق الحوامل " مخاض الحامل ، وجمعها خلؾ ، وهو نادر ، وهذا البٌت شاهده ، وإن

" ، كمولهم : " امرأة ، ونسوه " ، وهذا الراجز ٌمول لنالته : ما زؼاإن ، والحوامل ال ترؼو ؟ ٌعنً أنها إنما 
ترؼو حنٌنا إلى ببلده وببلدها . حٌث فارق من كان ٌحب ، كما لال الشماطٌط الؽطفانً لنالته : أرار هللا مخن 

 سبلمى ... إلى من بالحنٌن تشولٌنا!!فً ال
 فإنً مثل ما تجدٌن وجدي ، ... ولكنً أسر وتعلنٌنا!

 وبً مثل الذي بن ، ؼٌر أنً ... أجل عن العمال ، وتعملٌنا!
 
، واللسان  ٗٙٔ:  ٔ، ومعانً المرآن للفراء  2ٖ٘، ، والنمابض : 5ٖٙ( البٌت للفرزدق، انظر: دٌوانه: ٕٖٖٙ)

)لرد( )لبل( )هلل( ٌهجمو جرٌرا ، وٌعرض بالبعث ، ولبله ، ٌعرض بؤن لوم جرٌر ، وهم كلٌب بن ٌربوع ، 
 كان ٌؽشون األتن : 

 ان ، بنابمولٌس كلٌبً ، إذا جن لٌله ... إذا لم ٌجد رٌح األت
 إذا اللولً ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ٌمول 

ولد شرحه ابن بري على هذه الرواٌة شرحا فاسدا جدا فً " لرد " ، وشرحه ابن األعرابً أًٌضا فً )لبل( على 
نه أراد ما ذكرت من هذه الرواٌة ، فكان أًٌضا شرحا شدٌد الفساد . ورؼم أنه أراد امرأة ٌزنى بها . والصواب أ

ؼشٌان إناث الحمٌر ، ال إناث البشر!! ولوله : " اللولً " أي عبل على ظهرها مستوفزا للما ال ٌستمر ، واختٌار 
الفرزدق لهذا الحرؾ عجب من العجب فً تصوٌر ما أراد . وألرد الرجل وؼٌره : سكن وتماوت . ٌرٌد أن 

ذلن منه ومنها لال : " أال هل أخو عٌش لذٌذ بدابم " ، ٌكشؾ األتان لد رضٌت فؤسمحت فسكت له . فلما بلػ 
عن شدة حبه وشؽفه بذلن ، وأنه ٌؤسؾ وٌتحسر علً أنه أمر ٌنمضً وال ٌدوم . ولد زعموا أن " هل " هنا 

 بمعنى الجحد أي لٌس أخو عٌش لذٌذ بدابم . )اللسان : هلل( .
 .ٖٔٓ-ٖٓٓ/٘( تفسٌر الطبري: 2ٕٖٖ)



[، " ولد أخذت منا الببلد ٕٙٗلوله تعالى: } َولَْد أُْخِرْجنَا ِمْن ِدٌَاِرَنا َوأَْبَنابَِنا{ ]البمرة :  
 .(1ٕٖٖ)وسُبٌت األوالد؟"

أخرج ابن ابً حاتم بسنده " عن السدي لوله:}وما لنا أال نماتل فً سبٌل هللا ولد أخرجنا من  
 .(5ٕٖٖ)دٌارنا وأبنابنا{: بؤداء الجزٌة"

 .(ٖٖٖٓ)لال الصابونً: " لال تعالى بٌاناً لما انطوت علٌه نفوسهم من الهلع والجبن" 
جالوت كانوا ٌسكنون ساحل بحر الروم بٌن مصر وفلسطٌن لال الزمخشري: "وذلن أّن لوم  

 .(ٖٖٖٔ)، فؤسروا من أبناء ملوكهم أربعمابة وأربعٌن"
لال السعدي: " بؤن أخرجنا من أوطاننا وسبٌت ذرارٌنا، فهذا موجب لكوننا نماتل ولو لم  

 .(ٕٖٖٖ)ٌكتب علٌنا، فكٌؾ مع أنه فرض علٌنا ولد حصل ما حصل"
إلنسان إذا أُخرج من داره، وبنٌه فبل بد أن ٌماتل لتحرٌر الببلد، وفّن لال ابن عثٌمٌن: " وا 

 .(ٖٖٖٖ)األسرى"
لال الراؼب: " أنكروا أن ٌكون منهم تضجٌع فً لتال أعدابهم ، فجعل حجتهم شٌبٌن هما  

ؼاٌة ما ٌحنك ، وهو انزعاجهم عن ممارهم الذي هو شرٌن المتل ، ولٌل الولد الذي هو أصعب 
من لتل نفسه ، وفً حكاٌة ذلن إشارة إلى ذمهم من وجهٌن أحدهما أنهم لالوا : أن على اإلنسان 

فً الحج  -ملسو هيلع هللا ىلص  -تكلفوا ، ولد لٌل : فلما لام اإلنسان بواجب التزامه ، ابتدأ ولهذا لما روجع النبً 
رابٌل( فً التزامهم ، وذم هللا )بنً إس(ٖٖٖٗ)، فمٌل :" ألعامنا هذا ؟ أم لؤلبد ؟ لال : بل لؤلبد"

الرهبانٌة ، ثم لصروا فٌها ، والثانً : أنهم لم ٌلزموا المتال كما ٌجب أن ٌلزم ، فإن المماتلة فً 
سبٌل هللا ٌجب أن ال ٌكون لها سمعة واجتبلب ثناء أو شفاء مؽٌطة وكذا ٌجب أن تكون سابر 

َل{ لصدوا شفاء الؽٌظ ال ابتمار الرب ، فعلم األفعال المحمودة وهم لما لالوا : }َوَما لََنا أاَلَّ نُمَاتِ 
 .(ٖٖٖ٘)أنهم ال ٌصبرون فً مواطن الحك على ما ٌجب"

ٌِْهُم اْلِمتَاُل { ]البمرة :   ا ُكتَِب َعلَ [، " أي فلما فرض علٌهم المتال بعد ٕٙٗلوله تعالى: }فَلَمَّ
 .(ٖٖٖٙ)سإال النبً ذلن وبعث الملن"

 .(2ٖٖٖ)[،: "ٌعنً فرض"ٕٙٗ}كتب{]البمرة: عن سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا تعالى 
لال المرطبً: "أخبر تعالى أنه لما فرض علٌهم المتال ورأوا الحمٌمة ورجعت أفكارهم إلى  

 .(1ٖٖٖ)مباشرة الحرب وأن نفوسهم ربما لد تذهب"
 .(5ٖٖٖ)[، أي: "أعرضوا عنه"ٕٙٗلوله تعالى: } تََولَّْوا {]البمرة :  
 .(ٖٖٓٗ)أي اضطربت نٌاتهم وفترت عزابمهم" لال المرطبً: " 
 .(ٖٖٔٗ)أي أعرضوا عن هذا الؽرض، ولم ٌموموا به" لال ابن عثٌمٌن:" 
لال المراؼً: " أعرضوا وتخلفوا عن الجهاد وضٌعوا أمر َّللّا بعد مشاهدة العدّو  

 .(ٕٖٖٗ)وشوكته"

                                                             

 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٕٖٖ)
 ، عن أبً زرعة، ثنا عمرو بن حماد، ثنا أسباط، عن السدي.ٗٙٗ/ٕ(:ص5ٕٗٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٕٖٖ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٖٖٓ)
 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٖٖٖٔ)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕٖٖٖ)
 .1ٕٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٖٖٖ)
 . من حدٌث جابر بن عبدهللا.11ٗ/ٕ(:صٕٙٔٔ( صحٌح البخاري)ٖٖٖٗ)
 .2ٓ٘-ٙٓ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖٖٖ٘)
 .ٕٙٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖٖٖٙ)
 .ٗٙٗ/ٕ(:صٕٓ٘ٗ( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)2ٖٖٖ)
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً:1ٖٖٖ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 5ٖٖٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٖٓٗ)
 .1ٕٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٖٔٗ)



نوا عن لتال األعداء لال السعدي: " لما لم تكن نٌاتهم حسنة ولم ٌمَو توكلهم على ربهم..فجب 
وضعفوا عن المصادمة، وزال ما كانوا عزموا علٌه، واستولى على أكثرهم الخور 

 .(ٖٖٖٗ)والجبن"
ْنُهْم { ]البمرة :   [،أي: " إِال فبة للٌلة منهم صبروا وثبتوا"ٕٙٗلوله تعالى:}إِال لَِلٌبل ِمّ

(ٖٖٗٗ). 
 ؛ وهً منصوبة على االستثناء.(ٖ): "الثلث كثٌر"الثلث؛ لمول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص و)الملٌل( ما دون 
لال السعدي:" فعصمهم هللا وثبتهم ولوى للوبهم فالتزموا أمر هللا ووطنوا أنفسهم على  

 .(ٖٖ٘ٗ)ممارعة أعدابه، فحازوا شرؾ الدنٌا واآلخرة"
لال الشوكانً: " واختلؾ فً عدد الملٌل الذٌن استثناهم هللا سبحانه وهم الذي اكتفوا  

 .(ٖٖٙٗ)بالؽرفة"
، " وهم الذٌن عبروا (2ٖٖٗ)لال النسفً: "وهم كانوا ثلثمابة وثبلثة عشر على عدد أهل بدر" 

 .(1ٖٖٗ)النهر مع طالوت"
مة المابلة إِلى الدَّعة، تتمنى الحرب أولات األنفة فإِذا   لال المرطبً: "وهذا شؤن األمم المتنعِّ

 .(5ٖٖٗ)حضرت الحرب ُجبنت وانمادت لطبعها"
ذان أن األمم إذا لهرها العدو تهن لّوتها وٌؽلب علٌها الجبن وتلبس ثوب  مراؼً: "لال ال 

الذل والمسكنة ، فإذا أراد َّللّا إحٌاءها بعد موتها نفخ روح الشجاعة واإللدام فً خٌارها وهم 
 .(ٖٖٓ٘)األللون ، فٌعملون ما ال ٌعمله األكثرون"

ُ َعِلٌُم بِالظَّاِلِمٌ  [، " وهللا ذو علم بمن ظلم منهم َٕٙٗن { ]البمرة : لوله تعالى:} َوَّللاَّ
 .(ٖٖٔ٘)نفسه"
 .(ٕٖٖ٘)لال ابن كثٌر: " أي : ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم وهللا علٌم بهم" 

 .(ٖٖٖ٘)لال النسفً: "وعٌد لهم على ظلمهم بترن الجهاد"

 .(ٖٖٗ٘)تعالى" لال الصابونً: " وعٌٌد لهم على ظلمهم بترن الجهاد عصٌاناً ألمره 
لال ابن عثٌمٌن: " وممتضى علمه بهم أن ٌجازٌهم على ظلمهم؛ والظلم هنا لٌس لفعل  

محرم؛ ولكنه لترن واجب؛ ألن ترن الواجب كفعل المحرم؛ فٌه ظلم للنفس، ونمص من 
 .(ٖٖ٘٘)حمها"
ولها لال المراؼً: " أي بالذٌن ٌظلمون أنفسهم وأمتهم بترن الجهاد دفاعا عنها ، وحفظا لحم 

، فٌصبحون فً الدنٌا أذالء مستضعفٌن ، وفً اآلخرة أشمٌاء معذبٌن ، وفً هذا وعٌد ألمثالهم 
 .(ٖٖٙ٘)ال ٌخفى"

                                                                                                                                                                               

 .ٕٙٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕٖٖٗ)
 .2ٓٔ/ٔر السعدي: ( تفسٌٖٖٖٗ)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٖٗٗ)

، 5ٕ٘ٔ: رثاء النبً ملسو هيلع هللا ىلص سعد بن خولة، حدٌث رلم ٖٙ، كتاب الجنابز، باب ٔٓٔأخرجه البخاري ص (ٖ)
 .1ٕٙٔ[ ٘] 5ٕٓٗ: الوصٌة بالثلث، حدٌث رلم ٔ، كتاب الوصٌة، باب 5ٕٙوأخرجه مسلم ص

 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖٖ٘ٗ)
 .ٕٗٙ/ٔالمدٌر:  ( فتحٖٖٙٗ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 2ٖٖٗ)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٖٖٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5ٖٖٗ)
 .ٕٙٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖٖٓ٘)
 .ٖ٘ٓ/٘( تفسٌر الطبري: ٖٖٔ٘)
 .٘ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٖٖ٘)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖٖٖ٘)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٖٗ٘)
 . 1ٕٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٖ٘٘)
 .ٕٙٗ/ٔتفسٌر المراؼً: ( ٖٖٙ٘)



لال الرازي: " أي هو عالم بمن ظلم نفسه حٌن خالؾ ربه ولم ٌؾ بما لٌل من ربه، وهذا  
ه تعالى أكد وجوب هو الذي ٌدل على تعلك هذه اآلٌة بموله لبل ذلن: ولاتلوا فً سبٌل هللا فكؤن

ذلن بؤن ذكر لصة بنً إسرابٌل فً الجهاد وعمب ذلن بؤن من تمدم على مثله فهو ظالم وهللا 
أعلم بما ٌستحمه الظالم وهذا بٌن فً كونه زجرا عن مثل ذلن فً المستمبل وفً كونه بعثا على 

 .(2ٖٖ٘)الجهاد، وأن ٌستمر كل مسلم على المٌام بذلن وهللا أعلم"
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: الحث على النظر، واالعتبار؛ لموله تعالى: } ألم تر إلى المؤل من بنً  - ٔ
 إسرابٌل {.

ومنها: أن فً هذه المصة عبراً لهذه األمة، حٌث إن هإالء الموم الذٌن كتب علٌهم المتال  - ٕ
 تولوا إال للٌبلً منهم.

 تب علٌهم.هذه األمة عن التولً عن المتال إذا ك ومنها: تحذٌر - ٖ
ومنها: أنه ال بد للجٌوش من لابد ٌتولى لٌادتها؛ لمولهم: } ابعث لنا ملكاً نماتل فً سبٌل  - ٗ
 هللا{.
ومنها: أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الملن؛ لمولهم: } ابعث لنا ملكاً { ٌخاطبون النبً؛  - ٘

 فالنبً له السلطة أن ٌبعث لهم ملكاً ٌتولى أمورهم وٌدبرهم.
ومنها: إذا طلب اإلنسان شٌباً من ؼٌره أن ٌذكر ما ٌشجعه على إجابة الطلب؛ لمولهم: }  - ٙ

 نماتل فً سبٌل هللا {؛ فإن هذا ٌبعث النبً وٌشجعه على أن ٌبعث لهم الملن.
 ومنها: اإلشارة إلى اإلخبلص هلل سبحانه وتعالى؛ لموله تعالى: } فً سبٌل هللا {. - 2
خاَطب بما طلب فعله، أو إٌجاَده من ؼٌره: هل ٌموم بما ٌجب علٌه ومنها: امتحان الم - 1

 نحوه، أم ال؛ لموله تعالى: } هل عسٌتم إن كتب المتال أال تماتلوا {.

ومنها: أن اإلنسان بفطرته ٌكون مستعداً لمتال من لاتله؛ لمولهم: } وما لنا أال نماتل فً  - 5
{؛ ولهذا تجد الجبان إذا ُحصر ٌؤتً بما عنده من سبٌل هللا ولد أخرجنا من دٌارنا وأبنابنا 

 الشجاعة، وٌكون عنده لوة للمدافعة.
ومنها: أن من مبٌحات المتال إخراج اإلنسان من بلده، وأهله لٌرفع ظلم الظالمٌن؛  - ٓٔ

لمولهم: } وما لنا أال نماتل فً سبٌل هللا ولد أخرجنا من دٌارنا وأبنابنا {؛ لكن لو كان إخراجهم 
ولو أسلموا  -فبل حك لهم فً المماتلة، أو المطالبة  - (ٔ)كما فعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً بنً النضٌر -ك بح
؛ ألن هللا أورث المسلمٌن أرضهم، ودٌارهم، وأموالهم؛ واألرض هلل ٌورثها من ٌشاء من -

عباده، والعالبة للمتمٌن؛ لال هللا تعالى: }ولمد كتبنا فً الزبور من بعد الذكر أن األرض ٌرثها 
 .[ ٘ٓٔعبادي الصالحون{ ]األنبٌاء: 

ومن فوابد اآلٌة: أن اإلنسان لد ٌظن أنه ٌستطٌع الصبر على ترن المحظور، أو المٌام  - ٔٔ
بالمؤمور؛ فإذا ابتُلً نكص؛ لموله تعالى: } فلما كتب علٌهم المتال تولوا إال للٌبل منهم { مع أنهم 

 كانوا فً األول متشجعٌن على المتال.
ال تتمنوا لماء العدو وسلوا هللا العافٌة؛ فإذا لمٌتموهم »: ومنها: اإلشارة إلى لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص - ٕٔ

من سمع بالدجال فلٌنؤ عنه؛ »، ولوله )ص(: (ٕ)«فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظبلل السٌوؾ
؛ وٌشبه هذا (ٖ)«فوهللا إن الرجل لٌؤتٌه وهو ٌحسب أنه مإمن، فٌتبعه مما ٌبعث به من الشبهات

                                                             

 .ٖٓ٘/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 2ٖٖ٘)
؛ ومسلماً 1ٕٓٗ: حدٌث بنً النضٌر...، حدٌث رلم ٗٔ، كتاب المؽازي، باب 5ٕٖراجع البخاري ص (ٔ)
 .2ٙٙٔ[ ٕٙ] 5ٕ٘ٗ: إجبلء الٌهو من الحجاز، حدٌث رلم ٕٓ، كتاب الجهاد والسٌر، باب 55ٔص

: كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص إذا لم ٌماتل أو ل النهار أخر المتال ٕٔٔسٌر، باب ، كتاب الجهاد وال1ٖٕأخرجه البخاري ص (ٕ)
: كراهة تمنً ٙ، كتاب الجهاد والسٌر، باب 51ٙ، وأخرجه مسلم ص5ٕٙٙحتى تزول الشمس، حدٌث رلم 

 .2ٕٗٔ[ ٕٓ] ٕٗ٘ٗلماء العدو...، حدٌث رلم 
: خروج ٗٔ، كتاب المبلحم، باب 2ٖ٘ٔداود ص، وأخرجه أبو ٕٙٔٔٓ، حدٌث رلم ٖٔٗ/ٗأخرجه أحمد ج (ٖ)

 .ٖٓ/ٖ، واللفظ ألحمد، ولال األلبانً فً صحٌح أبً داود: صحٌح 5ٖٔٗالدجال، حدٌث رلم 



ذرون النذر وهم ٌظنون أنهم ٌوفون به؛ ثم ال ٌوفون به، كما فً لوله تعالى: أن بعض الناس ٌن
}ومنهم من عاهد هللا لبن آتانا من فضله لنصدلن ولنكونن من الصالحٌن*فلما أتاهم من فضله 

 [ .2ٙ، 2بخلوا به وتولوا وهم معرضون{ ]التوبة: 
لهم: } هل عسٌتم إن كتب علٌكم ومن فوابد اآلٌة: أن الببلء موكل بالمنطك؛ ألنه لال  - ٖٔ

 المتال أال تماتلوا{؛ فكان ما تولعه نبٌهم والعاً؛ فإنهم لما كتب علٌهم المتال تولوا.
ومنها: أن بعض السإال ٌكون نكبة على السابل، كما لال تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال  - ٗٔ

 [ .ٔٓٔتسؤلوا عن أشٌاء إن تبد لكم تسإكم{ ]المابدة: 
منها: وجوب المتال دفاعاً عن النفس؛ ألنهم لما لالوا: } ولد أخرجنا { لال تعالى: } و - ٘ٔ

فلما كتب علٌهم المتال { أي فرض علٌهم؛ لٌدافعوا عن أنفسهم، وٌحرروا ببلدهم من عدوهم؛ 
 وكذلن أبناءهم من السبً.

 علٌم بالظالمٌن {؛ ؛ لموله تعالى: } وهللا-أيَّ ظلم كان  -ومنها: تحذٌر الظالم من الظلم  - ٙٔ
 فإن هذه الجملة تفٌد الوعٌد والتهدٌد للظالم.

 ومنها: تحرٌم الظلم لولوع التهدٌد علٌه. - 2ٔ
لٌبلً منهم وهللا علٌم ومنها: أن ترن الواجب من الظلم؛ لموله تعالى: } تولوا إال ل - 1ٔ

فدل ذلن على أن الظلم ٌنمسم  أي المتولٌن الذٌن فرض علٌهم المتال، ولم ٌموموا به؛ ،{بالظالمٌن
 إلى لسمٌن: إما فعل محرم؛ وإما ترن واجب.

نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته، وصلى هللا على 
 سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم.

----------------------------------------------- 

وبداٌته تفسٌر اآلٌة ، بإذن هللا السابع الجزءمن التفسٌر وٌلٌه  السادس الجزءانتهى 
 .«البمرة»( من سورة 2ٕٗ)

 


